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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
Bulgaria ON AIR 
 
√ Васил Велев: Цените на тока ескалираха заради войната, таванът на компенсациите за бизнеса да отпадне 
"Компенсациите трябва да се увеличат", посочи председателят на Асоциацията на индустриалния капитал 
Премиерът Кирил Петков се срещна с представителите на работодателските организации у нас. На срещата бе обсъдено 
дали компенсациите за тока за бизнеса ще продължат и през април. 
Срещата бе поискана във връзка със ситуацията с пазара на електроенергия. От началото на военните действия в 
Украйна цените ескалираха. Очаквахме през пролетта цените да продължат да спадат. Вместо да спаднат два 
пъти, за да се доближат до реалните, те се увеличиха близо два пъти. Това заяви председателят на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България Васил Велев в студиото на "България сутрин". 
Програмата за компенсиране на свръхвисоките цени трябва да продължи, убеден е експертът. 
"Регулираната цена за бита е 119 лв., а цената на свободния пазар е 600 лв. Това е близо 5 пъти повече. След 
компенсиране досега пак бе повече от 2 пъти реалната цена, която плащаха 633 хил. потребители на свободния пазар. 
Ние поискахме тази среща, за да се удължи срокът на програмата и да отпадне таванът на компенсацията", уточни 
Велев пред Bulgaria ON AIR. 
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България подчерта, че средства има, тъй като при всякаква 
цена на борсата допълнителната печалба в АЕЦ "Козлодуй" е по-голяма, отколкото е размерът на всички компенсации 
без таван. 
"Има ескалация на цените в цяла Европа, не само в България. При тези цени - 600 лв. за мегаватчас, само за март в 
"Козлодуй" ще има 805 млн. лв. допълнителна печалба, а за компенсиране на всички потребители на свободния пазар са 
необходими 584 млн. лв. Компенсациите трябва да се увеличат", отбеляза Велев. 
По думите му е имало разбиране от страна на премиера. А системата все пак работи и трябва да продължи, добави той. 
Запитан какво ще се случи, ако няма компенсации за предприятията, Велев каза: "Много от предприятията, ако не 
бъдат компенсирани справедливо, ще спрат да работят. В Западна Европа предприятията, които са от 
електроинтензивната индустрия, се снабдяват на нива от порядъка на 120 лв. за мегаватчас. При това положение, 
продавайки на едни и същи пазари, ние ставаме неконкурентоспособни. Много от нашите предприятия са 
ограничили дейността си". 
Гледайте целия разговор във видеото. 
 
Dnes.bg 
 
√ Васил Велев: Компенсациите за бизнеса трябва да се увеличат 
Средства има, смята той 
Премиерът Кирил Петков се срещна с представителите на работодателските организации у нас, като един от основните 
акценти бе ситуацията с пазара на електроенергия. 
"От началото на военните действия в Украйна цените ескалираха. Очаквахме през пролетта цените да продължат да  
спадат. Вместо да спаднат два пъти, за да се доближат до реалните, те се увеличиха близо два пъти", каза пред Bulgaria 
ON AIR председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. 
Програмата за компенсиране на свръхвисоките цени трябва да продължи, убеден е експертът. 
"Регулираната цена за бита е 119 лв., а цената на свободния пазар е 600 лв. Това е близо 5 пъти повече. След 
компенсиране досега пак бе повече от 2 пъти реалната цена, която плащаха 633 хил. потребители на свободния пазар. 
Ние поискахме тази среща, за да се удължи срокът на програмата и да отпадне таванът на компенсацията", уточни Велев.  
Според него средства има, тъй като при всякаква цена на борсата допълнителната печалба в АЕЦ "Козлодуй" е по-голяма, 
отколкото е размерът на всички компенсации без таван. 
"Има ескалация на цените в цяла Европа, не само в България. При тези цени - 600 лв. за мегаватчас, само за март в 
"Козлодуй" ще има 805 млн. лв. допълнителна печалба, а за компенсиране на всички потребители на свободния пазар са 
необходими 584 млн. лв. Компенсациите трябва да се увеличат", отбеляза Велев. 
По думите му, ако няма компенсации за предприятията, много от предприятията ще спрат да работят. 
 
 
 

https://www.bgonair.bg/a/36-sutreshen-blok/258873-vasil-velev-tsenite-na-toka-eskaliraha-zaradi-voynata-tavanat-na-kompensatsiite-za-biznesa-da-otpadne
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Fakti.bg 
 
√ Васил Велев: Очакваме компенсациите за тока да продължат 
Само печаблите от АЕЦ "Козлодуй" са достатъчни да покрият всички надвзети пари и да ги върнат на хората, 
категоричен е Васил Велев  
Причината да поискаме среща с премиера е, че вместо цените на тока за бизнеса да се намалят наполовина с началото 
на пролетта, поради конфликта в Украйна се увеличиха близо два пъти. Това обясни председателят на АИКБ Васил Велев 
в студиото на "Денят започва" по БНТ. 
"Тримесечните договори за април, май и юни се сключват на борсата на нива от 642 до 680 лв. Тоест, ние очакваме в 
следващите месеци програмата за компенсиране на потребителите да продължи. Европейската комисия казва дотогава, 
докогато е необходимо", коментира Велев. 
Трайното решение е свързано с дългосрочни договори, но ако е на ниво 200, а не 600 лв., категоричен е Васил Велев.  
"Искаме днес, утре, до две седмици да бъдем убедени, че един такъв механизъм може да работи, защото той очевидно 
не може да работи. Искаме да отпадне таванът на компенсациите така, както няма таван на цените и на свръхпечалбите в 
енергетиката", допълни той. 
Само печаблите от АЕЦ "Козлодуй" са достатъчни да покрият всички надвзети пари и да ги върнат на хората. Това са пари 
на работещие хора в предприятията и са им отнети със сметките за ток, смята той. 
"За април имаме решение, за март още нямаме решение да се махне таванът, но ние нямаме трайно решение за 
месеците май и нататък. А цената няма да се върне на 200 лв., каквито бяха очакванията", подчерта Велев. 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ АИКБ: Трябва бърз сигнал към бизнеса за компенсациите за ток, за да не увеличат цените 
Добрин Иванов, изп. директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България. "Бизнес старт", 15.03.2022 г.  
Най-вероятно мярката за компенсация за бизнеса за цените на електроенергията ще продължи и през април, като в 
сряда ще се доуточняват детайлите за размера и дизайна й. Мерките трябва да действат колкото е необходимо с оглед 
на войната в Украйна, тъй като опасенията от фалити на предприятия са напълно реални. Това заяви Добрин Иванов, изп. 
директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България, в ефира на предаването "Бизнес старт" в водеща Живка 
Попатанасова. 
"Размерът на компенсациите трябва да бъде променен и за март, тъй като цените от началото на месеца са 
значително завишени... в случаи много над заложения таван за компенсиране. Сметките за март може да бъдат 
голяма изненада за бизнеса и компенсация от 250 лв. означава, че небитовите потребители ще трябва да 
доплащат огромни сметки за електроенергия." 
Невъзможност за изплащане на сметките в началото на април ще доведе до съкращаване на персонал, увеличаване на 
крайните цени или намаляване на производството, увери Иванов. 
Механизмът за компенсация ще действа и като "антиинфлационна мярка", смята Иванов, но добави, че трябва да се 
действа бързо, защото веднъж допуснати увеличения, ще бъде много трудно да бъдат намалени цените в последствие.  
"Трябва да се ясен сигнал на бизнеса, че ще бъде подпомогнат и да не взима мерки за увеличаване на цените."  
Според Иванов правителството има разрешение от ЕК и може да си позволи продължително използване на повишените 
приходи на държавните електропроизводители за компенсиране на потребителите.  
"Ако продължаваме с тези цени до края на март, ще се формира средна цена около 600 - 650 лв/MwH. Свръхпечалбата 
само в АЕЦ "Козлодуй" ще бъде в размер от около 920 млн. лв., ако се премахне тавана, ще са необходими около 700 
млн. лв. за компенсиране на всички небитови потребители на цена 75% от надвишаването на средната цена на борсата. 
минус регистрираната цена на 1 юли 2021 г." 
Поисканото поскъпване на цената на природния газ от 58% от "Булгаргаз" е логично заради повишените нива на 
международните пазари, смята Иванов. Това ще засегне по-сериозно индустрии, които използват газа като суровина, но 
ефектът ще бъде облекчен заради по-високите цени на тяхната продукция в повечето случаи, добави той. 
Целия разговор може да гледате във видеото. 
 
Dnes.bg 
 
√ АИКБ: Бизнесът иска яснота за компенсациите за ток 
Ще бъде много трудно да бъдат намалени цените впоследствие 
Най-вероятно мярката за компенсация за бизнеса за цените на електроенергията ще продължи и през април, като в 
сряда ще се доуточняват детайлите за размера и дизайна й. Мерките трябва да действат колкото е необходимо с оглед 
на войната в Украйна, тъй като опасенията от фалити на предприятия са напълно реални. Това заяви Добрин Иванов, изп. 
директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България, в ефира на предаването "Бизнес старт" в водеща Живка 
Попатанасова. 
"Размерът на компенсациите трябва да бъде променен и за март, тъй като цените от началото на месеца са значително 
завишени... в случаи много над заложения таван за компенсиране. Сметките за март може да бъдат голяма изненада за 
бизнеса и компенсация от 250 лв. означава, че небитовите потребители ще трябва да доплащат огромни сметки за 
електроенергия." 

https://www.bloombergtv.bg/a/16-biznes-start/104378-aikb-tryabva-barz-signal-kam-biznesa-za-kompensatsiite-za-tok-za-da-ne-uvelichat-tsenite
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Невъзможност за изплащане на сметките в началото на април ще доведе до съкращаване на персонал, увеличаване на 
крайните цени или намаляване на производството, увери Иванов. 
Механизмът за компенсация ще действа и като "антиинфлационна мярка", смята Иванов, но добави, че трябва да се 
действа бързо, защото веднъж допуснати увеличения, ще бъде много трудно да бъдат намалени цените впоследствие. 
"Трябва да има ясен сигнал за бизнеса, че ще бъде подпомогнат и да не взима мерки за увеличаване на цените." 
Според Иванов правителството има разрешение от ЕК и може да си позволи продължително използване на повишените 
приходи на държавните електропроизводители за компенсиране на потребителите. 
"Ако продължаваме с тези цени до края на март, ще се формира средна цена около 600 - 650 лв/MwH. Свръхпечалбата 
само в АЕЦ "Козлодуй" ще бъде в размер от около 920 млн. лв., ако се премахне тавана, ще са необходими около 700 
млн. лв. за компенсиране на всички небитови потребители на цена 75% от надвишаването на средната цена на борсата, 
минус регистрираната цена на 1 юли 2021 г.", обясни гостът. 
Поисканото поскъпване на цената на природния газ от 58% от "Булгаргаз" е логично заради повишените нива на 
международните пазари, смята Иванов. Това ще засегне по-сериозно индустрии, които използват газа като суровина, но 
ефектът ще бъде облекчен заради по-високите цени на тяхната продукция в повечето случаи, добави той. 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
 
БНТ 
 
√ Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши пристига в София днес 
Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши пристига в София по покана на министър-председателя Кирил Петков. 
Двамата трябва да обсъдят приоритетите на правителството за борба с корупцията и за съдебна реформа. Тема на 
разговор ще бъде и взаимодействието между двете институции. 
Преди седмица министър-председателят Кирил Петков обяви, че Министерският съвет ще стане директна точка за 
контакт към Европейската прокуратура, така че сигналите от МС ще постъпват директно към европрокуратурата, без да 
има посредници. 
Според Петков тези нови отношения между двете институции ще дадат възможност изключително експедитивно да 
бъдат изпращани сигнали, свързани с корупция и злоупотреба с европейски средства. 
 
√ Христо Проданов: Министерство на туризма ще отговаря за местата, които са лицензирани за настаняване на 
бежанци 
"От 1 април 40 лв. за всеки хотелиер, който приеме бежанец. Разчетите ни са за 3 месеца, за да можем да помогнем на 
тези хора, които бягат от войната и имат нужда от помощ, такова е решението на Министерски съвет", каза в "Още от 
деня" Христо Проданов, министър на туризма. 
Според създадената организация, за местата, които са регистрирани в Националния туристически регистър, може да се 
кандидатства за получаване на тези средства. Хората, които са настанени в тези места, трябва да бъдат регистрирани в 
единната система за туристическа информация - това е система, която в реално време е свързана с рецепцията на хотела, 
с данъзните органи, МВР и границите, така че да има контрол, чрез който държавата да проследява, че тези лица 
наистина са настанени. 
"Идеята е всички тези, които имат нужда от временна закрила, да се регистрират като такива лица, да им бъдат издадени 
съответните документи, които удостоверяват личността им", поясни Христо Проданов. 
Основно Министерство на туризма ще отговаря за местата, които са лицензирани за настаняване на бежанци, както и за 
изплащане на тези средства. 
Срокът за настаняване и помощ е предвидено да е 3 месеца, надявам се след тях тази нужда да е отпаднала, изрази 
надежда министърът на туризма. Средствата са от бюджета на Министерство на туризма. Ще може да се кандидатства за 
средства и по фонда "Европейска солидарност", има приета директива и решение на Европейската комисия. 
Какво още каза Христо Проданов вижте във видеото. 
 
√ Директорът на Софийската стокова борса: От началото на март няма никакви сделки за зърно, всеки изчаква цените 
на държавата 
От началото на март няма никакви сделки на Софийската стокова борса. Всеки казва, че изчаква да види държавата на 
колко ще купува. Това обясни в "Денят започва" по БНТ Васил Симов, изпълнителен директор на Софийската стокова 
борса. 
Пазарът вървеше доста предвидимо до Нова година, естествено пшеницата започва да поскъпва през зимата и през 
декември - януари започна едно поскъпване. Някъде към края на февруари, когато започна и войната в Украйна, рязко 
цените тръгнаха нагоре. Украйна престана да дава котировките, тъй като борсата й спря да работи, допълни Симов. 

https://bntnews.bg/news/hristo-prodanov-ministerstvo-na-turizma-shte-otgovarya-za-mestata-koito-sa-licenzirani-za-nastanyavane-na-bezhanci-1188569news.html
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Пазарът на пшеница е реагирал на войната в Украйна с рязък скок от 30%. По думите на Симов, в последните 2-3 дни се 
намираме в период от леко поевтиняване, но скокът от 30% не може да бъде компенсиран. Това ще стане възможно с 
прибирането на новата реколта. 
 

 
 
Аз лично очаквам тези цени да тръгнат леко надолу в края на април и особено през май, обясни Симов. 
Ние в Черноморския басейн ще усетим по-засилено търсене, тъй като Украйна не може да изнася. Това е шансът на 
българските търговци сега да успят да изнесат по-големи количества зърно, за да се внесат свежи пари. Чуваме, че и 
държавата ще се появи като купувач, а това са добри новини за българските търговци, обясни Симов. 
Торовете са необходими за едно нормално производство на зърно, по-скоро проблемът е в цената на природния газ, 
допълни той. 
Торенето на пролетниците ще е малко по-скъпо, но торове се произвеждат и в България и производителите 
гарантират, че ще има достатъчно торове. 
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На 1700 долара за тон е замръзнала цената на олиото през последните дни след много рязкото качване. Това показват 
данните от най-голямата борса в Ротердам. 
При прекалено голям скок на цената дори се прекратява търговията, за да се успокои положението, обясни Симов. 
Украйна произвежда над 30 млн. тона слънчоглед и тя е най-големият износител, затова сега суровината слънчоглед 
поскъпва. 
Ние не сме зависими от слънчогледа в Русия и Украйна, категоричен е Симов. 
Според него обаче, в световен аспект ще има недостиг на слънчоглед, докато в България има слънчоглед и проблем с 
олиото нямаме. Тепърва се сеят слънчогледът и царевицата, които се жънат през септември. Надявам се реколтата да е 
добра, допълни Симов. 
Това, което може да спре цените на олиото, е по-слабото търсене, защото няма недостиг на олиото, категоричен 
е Симов. 
Той подчерта, че трябва да пазаруваме от магазините само това, което ни трябва, а не да се презапасяваме. 
Симов е категоричен, че растящата инфлация ще остави своя отпечатък и върху цените на основните стоки у нас. Затова 
сега е моментът да изнасяме, за да има възможност да компенсираме. 
И още - каква ще бъде цената на брашното, вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Променят функциите на членове на борда на ДКК 
Изпълнителният директор на Държавната консолидационна компания Михаил Кумчев се разделя с поста си месец след 
като оглави компанията, сочат данни от Търговския регистър. 
Кумчев остава член на Съвета на директорите, а на негово място е избрана Смиляна Кръстева, която до момента е била 
част от борда. 
От икономическото министерство заявиха, че не се сменя ръководството на Държавната консолидационна компания. 
Съставът е същият, а се прави промяна в разпределението на функциите между членовете вътре в Борда на директорите.  
 
√ България в центъра на засилени дипломатически совалки 
България е във фокуса на интензивни дипломатически совалки заради войната в Украйна. В края на седмицата на 
посещение у нас пристига министърът на отбраната на Съединените щати Лойд Остин, а в понеделник вечерта 
премиерът Кирил Петков разговаря с вицепрезидента Камала Харис по нейна инициатива. Основна тема: укрепването на 
Източния фланг на Алианса след руската инвазия в Украйна. 
Генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг обяви, че на извънредната си среща днес министрите на отбраната ще 
обсъдят мащабно подсилване на силите на Алианса на изток по суша, море и въздух. 
Следващите стъпки в колективния отговор на руската инвазия в Украйна и подсилване на отбраната на НАТО - тези две 
теми са обсъдили в телефонния си разговор вицепрезидентът на САЩ Камала Харис и премиерът Кирил Петков, съобщи 
самата тя. 
"Имахме много хубав разговор с вицепрезидента на САЩ. Тя реално ни се обади да ни благодари, колкото и да е 
странно. Тя каза: "Единственото нещо, което аз искам главно да акцентирам, е да благодаря за ясната позиция на 
българското правителство за подкрепата за Украйна, която правите", каза Петков. 
България вече заяви, че е готова да продължи да оказва хуманитарна подкрепа на Киев, както и прием на бежанци. 
Сред основните теми, които се очаква да бъдат обсъдени при посещенето на Лойд Остин в България, са Украйна и 
укрепването на сигурността на съюзниците в региона. 
Самият Остин, който вече излетя от САЩ за Европа, е прибавил България като спирка в европейското си пътуване, което 
ще започне в Брюксел за извънредната Среща на министрите на отбраната на Алианса днес, обявиха от Пентагона. 
"Той ще удължи пътуването с един ден, ще има шанса да се срещне с висшето цивилно и военно ръководство в 
България - също ключова спирка по Източния фланг", каза на 14 март Джон Кърби, говорител на Пентагона. 
Пред БНР българският министър на отбраната Драгомир Заков определи посещенето на Остин като "изключително 
знаково", което показва силният ангажимент на САЩ към сигурността на НАТО. 
"Това показва силният ангажимент на САЩ към сигурността в НАТО като цяло, така че то е част от тези усилия. 
Разбира се, секретарят Остин ще има възможност да се запознае вероятно и със състава на бойната група на 
място, така че това са неща, които се уточняват все още. Не, защото България е слабото звено, а защото 
България мисля, че към момента успява да допринесе с това, което може и това се оценява наистина сериозно сред 
нашите съюзници", каза Заков. 
Той обяви, че формирането на Бойната група, с която ще допринесем за укрепването на Източния фланг, е на напреднал 
етап. 
"В момента се очакват офертите на съюзниците за попълване на този недостиг, който имаме в състава на 
бойната група като способности. Аз очаквам в близките дни да имаме вече и конкретни приноси, за които ще 
уведомим публично", каза той. 
Генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг обяви, че НАТО очаква операция под фалшив флаг от Русия в Украйна с 
употребата на химическо оръжие. В отговор на руската инвазия министрите на отбраната на Алианса днес ще обсъдят 
допълнителни мерки по Източния фланг. 
"Стотици хиляди войници са в повишена готовност в страните-членки на НАТО. 100 000 американски войници в 
Европа и около 40 000 войници под директното командване на НАТО, предимно в източната част на Алианса", каза 
Столтенберг. 

https://bntnews.bg/news/direktorat-na-sofiyskata-stokova-borsa-ot-nachaloto-na-mart-nyama-nikakvi-sdelki-za-zarno-vseki-izchakva-cenite-na-darzhavat-1188594news.html
https://bntnews.bg/news/premierat-kiril-petkov-provede-telefonen-razgovor-s-viceprezidenta-na-sasht-1188471news.html
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Мерките ще включат: значително повече сили в източната част на Алианса с повече бойна техника, мащабни увеличения 
на ВМС и ВВС разполаганията, повече и по-мащабни учения и подсилване на противоракетната и противовъздушна 
отбрана. САЩ към момента разполагат батареи "Пейтриът" в Полша, а Германия и Нидерландия - в Словакия. 
 
БНР 
 
√ Ръст на годишната инфлация в България през февруари с 10 на сто 
Годишният темп на инфлация в България се ускори през февруари 2022 г. за 12-ти пореден месец, достигайки 10% 
спрямо 9,1% през предходния месец. Това е най-високото ниво на инфлацията в нашата страна от октомври на 2008 г., 
показват данни на Националният статистически институт. 
Спрямо януари потребителските цени в нашата страна се повишават през февруари с 1,4%. Заради скъпия газ голяма част 
от парниковите зеленчуци са поскъпнали с двуцифрен процент. 
Средногодишната инфлация за периода март 2021 - февруари 2022 г.  спрямо периода март 2020 г. - февруари 2021 г. е 
5,0 на сто. 
Ръстът на цените при бензините и дизела продължава, а в годишен план през февруари инфлацията удари 10% при 9,1 на 
сто през януари. 
"Със сигурност по-голяма инфлация - това мисля, че е даденост, имайки предвид какво се случва с цени на горива, на 
метали, на хранителни продукти", заяви вицепремиерът Асен Василев и подчерта, че голяма част от това поскъпване се 
дължи на войната и геополитическото напрежение. Именно затова кабинетът е разработил базов сценарий, при който 
военният конфликт остава само на територията на Украйна: 
"Работим и по по-тежки сценарии, свързани с разширяване на конфликта примерно в Молдова, свързани с примерно, 
както беше затворен Суецкият канал за корабоплаване, представете си, ако това се случи в Босфора", допълни Василев. 
Освен дефицит на горива и ключови суровини като металите, светът може да пострада и от недостиг на продоволствени 
продукти, предупреди вицепремиерът 
"В България вече си го решихме с изкупуване на голяма част от зърното, което е на територията на страната". 
 

Графики на инфлацията на месечна и годишна база 

 
 
Основен възходящ натиск върху инфлацията през февруари оказват цените на храните и безалкохолните напитки, които 
се повишава спрямо месец по-рано с 3,3%, докато транспортните цени се повишават с 1,7%, а цените на за ресторанти и 
хотели - с 1,9 на сто. Цените за жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на 
дома нарастват през февруари с 1,3%, докато при цените на облекло и обувки има намаление с 1%, а цените в сферата на 
съобщенията се увеличават с 1,1 на сто. 
Нарастването на инфлацията спрямо година по-рано се дължи на покачващите се цени на транспорта (скок с 20,9% 
спрямо февруари 2021 г.), на храни и безалкохолни напитки (с 13,6%), на жилища и комунални услуги (с 12,9%) и на 
цените в ресторанти и хотели (с 10,8%). 
Хармонизираната инфлация (индексът HICP според общите европейски стандарти) през февруари пък нараства с 1,2% на 
месечна база, докато хармонизираната потребителска инфлация на годишна база се ускори до 8,4% от 7,7% през януари. 
Хармонизираният индекс на потребителските цени е сравнима мярка на инфлацията на държавите от ЕС. Той е един от 
критериите за ценовата стабилност и за присъединяването на България към еврозоната. 
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Вицепремиерът и министър на финансите Асен Василев предупреди, че инфлацията ще продължи да се ускорява заради 
последиците от войната в Украйна. Затова макрорамката на бюджета ще бъде променена. Ще бъдат заделени буфери за 
посрещане на бежанската вълна и за сценарий при пълно спиране на доставките на руски енергоносители, заяви 
Василев: 
"Това е голяма група хора, над половината бежанци, които влизат в момента, са деца. Това изисква много грижа, много 
ресурс, работим и по по-тежки сценарии, свързани с разширяване на конфликта примерно в Молодова, примерно както 
беше затворен Суецкият канал за корабоплаване. Представете си ако това се случи в Босфора". 
Министърът предупреди, че независимо какъв ще бъде изходът от войната в Украйна, последиците ще се усещат с 
години. 
 
√ Депутатите изслушват шефа на Агенцията за бежанците 
Очаква се днес в пленарната зала депутатите да изслушат председателя на Държавна агенция за бежанците относно 
състоянието на кризисните центрове у нас, както и ръководителя на Оперативно-координационната група за евакуацията 
и настаняването им. 
Депутатите трябва да ратифицират и предложението на Министерския съвет за дарение и продажба на ваксини срещу 
Covid-19 на Босна и Херцеговина.  
Споразумение е с Pfizer Inc. и BioNTech Manufacturing GmbH. Предвижда се препродажба на 260 000 дози ваксина, като е 
заложено всички разходи по доставката да бъдат поети от Босна и Херцеговина. 
 
√ България има план за действие при спиране на доставките от руски газ 
Инфлацията ще продължи да се ускорява заради последиците от войната в Украйна, прогнозира вицепремиерът и 
министър на финансите Асен Василев. В предварително записано интервю за Годишната среща на бизнеса с 
правителството Василев заяви, че макрорамката на бюджета ще бъде променена заради войната в Украйна, като ще се 
заделят буфери за посрещане на бежанската вълна и за сценарий при пълно спиране на доставките на руски 
енергоносители. 
Без да упомене нови прогнози за повишаването на инфлацията вицепремиерът Асен Василев изрази убеденост, че тя ще 
се ускорява: 
„Това мисля, че е даденост, имайки предвид какво се случва с цени на горива, метали, хранителни продукти“. 
В актуализацията на бюджета ще се заложи сериозен буфер и заради бежанската вълна от Украйна: 
„Това е голяма група хора, над половината бежанци в момента, които влизат на територията на страната, са деца. Това 
изисква много грижа, много ресурс“. 
Все още не е ясно как последиците от войната ще се отразят върху икономическия растеж, но още преди началото на 
руската инвазия в Украйна кабинетът е разработил стратегия за справяне при пълно спиране на руските енергийни 
доставки, коментира Василев и допълни, че оставането на бойните действия в Украйна е базовият сценарий: 
„Работим и по по-тежки сценарии, свързани с разширяване на конфликта, примерно в Молдова, свързани, примерно 
както беше затворен Суецкият канал за корабоплаване. Представете си, ако това се случи в Босфора“. 
Независимо какъв ще е изходът от войната в Украйна, последиците от нея ще се усещат с години, подчерта 
вицепремиерът. 
 
√ Изслушване по въпросите на киберсигурността в комисия на НС 
Депутатите от Комисията по електронно управление и информационни технологии в Народното събрание ще изслуша на 
закрито заседание представители на ресорните ведомства за готовността на страната ни за осигуряване на 
киберсигурността. 
На заседанието ще бъдат изслушани комисар Владимир Димитров – началник отдел „Киберпрестъпност“ при ГДБОП, 
бригаден  генерал Васил Събински , който е ръководител на формираното миналата година киберкомандване към 
армията и бригаден генерал Емил Шошев от Дирекция към щаба на отбраната КИС.  
На заседанието ще бъде и министърът на електронното управление Божидар Божанов. Който обяви във вторник, че 
страната ни не е състояние на кибервойна. 
В страната ни са блокирани 45 000 IP адреса от Русия. Но като проблем министърът посочи, че няма институция, която се 
занимава с т.нар. хибридни заплахи. 
 
√ Закриването на специализирания съд отново влиза в правната комисия 
За трети път - и в трето Народно събрание - правната паламентарна комисия ще обсъжда на първо четене закриването на 
специализирания съд и прокуратура. Това става с промени в Закона за съдебната власт, подготвени от екипа на 
правосъдния министър Надежда Йорданова.  
Пред представителите на бизнеса по време на вчерашната Годишна среща на правителството с бизнеса Йорданова 
изрази надежда този път да се стигне и до окончателното закриване на  структурите на спецправосъдието: 
"Което се превърна не за съдене и разследване на корупционни дела, а за задържането им на практика". 
Със становища против закриването на специализирания съд и прокуратура излязоха самите спецструктури, 
прокуратурата, Висшият съдебен съвет и Гражданският съвет към кадровия орган.  
Многократно, включително и на срещи с представители на европейските институции, против промени се обяви и 
главният прокурор Иван Гешев.  
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√ Допълнителни европари за малките и средни предприятия 
Девет милиона лева допълнителни за малките и средни предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на 
последствията от пандемията предоставя Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност". 
Със средствата ще бъдат финансирани 180 проекта, останали като резервни по процедурата "големите-малки", съобщиха 
от Министерството на иновациите и растежа.  
По нея до момента са сключени повече от 3 500 договора на стойност близо 180 млн. лв.  
Само през последния месец са изплатени 11 милиона и половина, уточниха от министерството. 
 
√ Законодателни промени ще гарантират медицинска помощ на украински граждани със статут на временна закрила 
В спешен порядък Министерството на здравеопазването ще обсъди възможните  изменения в Закона за убежището и 
бежанците, в Закона за здравето и в Закона за здравното осигуряване, за да могат всички украински граждани със статут 
на временна закрила, лицата с двойно гражданство и българските граждани, които пристигат от Украйна, да получават 
медицинска помощ в обема и качеството, гарантирани на българските граждани. Това съобщават от МЗ. 
Предложенията за законодателни промени бяха обсъдени днес, 15 март, на среща между здравния министър проф. 
Асена Сербезова, председателя на Надзорния съвет на НЗОК и началник на кабинета на здравния министър доц. Васил 
Пандов и председателя на Комисията по здравеопазването към Народното събрание доц. Антон Тонев. 
Към настоящия момент Министерството на здравеопазването е създало организация за оказване на медицинска помощ 
при спешни състояния на всички лица, пристигащи от Украйна. Спешната медицинска дейност се извършва от центровете 
за спешна медицинска помощ и спешните отделния на лечебните заведения, финансирани от държавния бюджет. 
 
√ Д-р Иван Маджаров: В системата липсват ефективност и кадри 
Репортаж на Цветомир Милошов в предаването „12+3“ 
От всички 31 700 лекари в страната над 90 на сто са над 50-годишна възраст. Това каза председателят на Българския 
лекарски съюз д-р Иван Маджаров по време на деветия Национален фарма форум.  
Само през миналата година са починали 730 медици.  
„След 15 години ще има само около 10 хиляди доктори и те няма да бъдат млади. Не само ефективност липсва в 
системата, липсват и кадри“, добави д-р Маджаров, цитиран от БТА.  
Председателят на парламентарната комисия по здравеопазване Антон Тонев посочи, че в Европейския съюз има 
сериозен отлив от хуманните професии, не достигат около 1 милион здравни работници.  
Дигитализацията е жизненоважна за здравната ни система, каза Велина Григорова, председател на Българския 
фармацевтичен съюз. По думите ѝ това ще създаде база данни, тъй като в момента дори не се знае със сигурност колко 
антибиотици и как се изписват. Според нея електронното досие е следваща много важна стъпка, а чрез дигитализацията 
ще се натрупат данни, ще има начин и за по-добър контрол, ще се правят изводи и ще се вземат правилни решения.  
Деян Денев от Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България каза, 
че дигитализацията трябва да е инструмент, а не само цел. Той посочи, че през последните пет години европейският 
лекарствен регулатор е одобрил 160 нови лекарствени терапии. В България се заплащат 30 на сто от тях, а 
средноевропейското заплащане е за 50 на сто от тях, посочи той.  
Репортаж по темата можете да чуете в звуковия файл.  
 
√ КЕВР: Увеличението в цената на природния газ през април няма да бъде 58% 
Репортаж на Цветелина Стоянова в предаването ''12+3'' 
Увеличението в цената на природния газ през април няма да бъде 58%, каквато прогноза направи „Булгаргаз“. Това 
гарантира председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Станислав Тодоров, като се позова на 
борсовите цени, които през последните дни се успокояват.  
„Спад в пазарите, както на електричество, така и на газ, реагират панически на всякаква новина, която се получава от 
района на военните действия. В този смисъл мога да ви гарантирам, че увеличението няма да бъде в рамките на 57%, 
както е първоначалното заявление на „Булгаргаз“. Колко ще бъде, ще стане ясно едва в последните дни на месец март. 
Към този момент, ако днес изчислим увеличението, то трябва да е около 30%“, заяви Тодоров. 
Министърът на енергетиката Александър Николов потвърди казаното от председателя на КЕВР, като допълни, че 
ситуацията се следи. Възможно е помощта за битовите потребители на газ да бъде продължена и за април: 
„Ще се вземе решение към края на месеца за това как да изглежда компенсацията и дали тя да бъде продължена и за 
още един месец напред, тъй като реалното спиране на отоплителния сезон вероятно ще се случи някъде в средата на 
месеца“. 
Заявката на „Булгаргаз“ за увеличение на цената на природния газ с близо 60 процента от април е заради действията на 
бившето ръководство на дружеството, което е отказало евтината азерска суровина, смята от своя страна премиерът 
Кирил Петков. 
Премиерът анонсира, че ще направи опит за нова договорка с Азербайджан, така че страната ни отново да получава по-
евтини количества. 
На среща с бизнеса Петков заяви, че има дни, в които страната ни зависи на 100% от доставките на руски газ. 
„Разбира се, има и екстремни ситуации, в които не можем да игнорираме реалността…когато се опря дали да има 
санкции дали да внасяме петрол и газ, там вече не може“. 
За анонсираното от „Булгаргаз“ искане за поскъпване на газа с 58% през април Петков обяви, че ще се направи опит 
отново да получаваме евтин газ от Азербайджан: 

https://bnr.bg/post/101616246/d-r-ivan-madjarov-v-sistemata-lipsvat-efektivnost-i-kadri
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„Това, което в момента се случва, е цената, която беше 5-6-7-10 евро, нашите договори са стигали и до 21 евро с азерите, 
в момента пазара е на 114 евро на мегаватчас. Скокът е с пъти на международните борси. Когато ние сме се отказали по 
договорен начин от едно голямо количество от азерски газ, който иначе сега щеше да е с фиксирана цена, той щеше да 
бъде с пъти по-ниска от тази, която в момента „Булгаргаз“ трябва купува на пазара. Надявам се обаче, че това ще мога да 
го променя“. 
Иван Топчийски, председател на борда на директорите на газовата компания обаче заяви, че дори да се договори евтин 
азерски газ, той няма как да поевтини цената през април. 
„Това са подписани договорни отношения, които по-напред във времето могат да се ревизират“. 
Топчийски се надява успокояването на борсовите цени да се отрази и на тези през април, за което КЕВР ще вземе 
решение в края на месеца. 
„Първите 10 дни в състояние на война котировките и борсовите индекси са много високи. Оттук насетне виждаме едно 
намаляване на тези котировки, така че очакваме стойностите към края на месеца, когато всъщност КЕВР ще разгледа 
официалните вече статистики за тези индекси, да видим едно понижаване от това предложение“. 
 

Графика на газовите TTF фючърси (в евро за мегаватчас) 

 
 
√ Доц. Григор Сарийски: Неизбежни са фалити на фирми и съкращаване на персонал 
"Предстои тотално пренареждане на глобалните вериги на добавена стойност" 
Интервю на Даниела Големинова с доц. Григор Сарийски в предаването ''12+3'' 
"В инфлацията, която отчетохме през февруари, не сме видели ефекта от военните действия. Има натрупано напрежение, 
което се излива на пазара".  
Това каза пред БНР макроикономистът доц. Григор Сарийски от Икономическия институт на БАН.  
Според него големият проблем с природния газ е породен от поредицата грешни решения, взети от Европейския съюз.  
"Това, че ще зависим от пазарната конюнктура е изцяло решение на ЕС. Когато стана ясно, че идеята на Европа за 
"озеленяване" с по-бързи темпове няма да се реализира с предварително планираната скорост, започна да се търси 
вариант за заместване. Това е причината да сме толкова зависими. Европа задоволява около 40% от потребностите си с 
руски газ. Смачкването на собствените проучване, добив, производство и заместването им от внос е европейска 
политика, от която сме зависими и ние. Отказът от атомна енергия също създава вакуум на пазара на енергия. Чисто 
европейската политика доведе до общия ръст на цените".  
В предаването "12+3" доц. Сарийски прогнозира, че ще се стигне до фалит на фирми и съкращаване на персонал:  
"Има увеличаване на цените, а предприятия работят на съвсем ниска печалба от 3-5%, съвсем естествено е, че голяма 
част от тях ще излязат от бизнеса. България е особено уязвима, защото голяма част от производството ни е силно 
енергоемко. Българската икономика е три пъти и половина по-енергоемка от средноевропейската. Задържането на 
България на ниските нива на създаване на добавена стойност е нещо, което ни играе лоша шега. И ние ще го усетим на 
гърбовете си".  
По думите му след падането на мораториума вероятно ще се търси вариант за по-голяма компенсация за енергийно 
бедните хора и за помощ на бизнеса:   
"Българският потребител няма плаща толкова за увеличената електроенергия пряко като сметки, колкото ще плаща към 
хазната, тъй като тя трябва по някакъв начин да осигури приходи".  
Прогнозата на макроикономиста е, че предстои тотално пренареждане на глобалните вериги на добавена стойност и 
свиване на потреблението.  
"Има риск от продоволствена криза. Надявам се, че поне с житото това няма да засегне България".  
Интервюто с доц. Григор Сарийски можете да чуете в звуковия файл.  
 

https://bnr.bg/post/101616162/doc-grigor-sariiski
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√ Георги Панайотов: Развенчан е митът за непобедимата руска Червена армия 
Бившият служебен министър на отбраната и бъдещ посланик във Вашингтон очерта няколко варианта за защита 
на въздушното ни пространство 
Интервю на Силвия Великова с Георги Панайотов 
„Когато се водят бойни действия, когато бушува кървава, разрушителна, опустошителна война, НАТО в тази ситуация 
трябва да вземе мерки, за да се защити. Защото никой не знае къде ще стигнат апетитите на руския президент. В 
момента той е в Украйна, може да продължи на запад. Не можем да стоим безучастно и да гледаме. Трябва да вземем 
мерки за нашата защита, така че в Кремъл да знаят, че сме готови, ако решат да продължат на запад, че ще се 
противопоставим.“ Това каза в интервю за БНР бившият служебен министър на отбраната и номиниран за посланик на 
страната ни в НАТО Георги Панайотов.  
„Войски и въоръжения, противоракетни системи, противовъздушна отбрана, всичко. Да покажем, че сме готови“, 
допълни той относно заявеното подсилване на източния фланг на НАТО. 
Много държави членки на НАТО, с малки изключения, предоставят на Украйна оръжие, уточни Панайотов. „Няма как да 
се затвори небето“, припомни той. 
Бившият служебен министър на отбраната заяви, че трябва да се направи военно-политическа оценка на ситуацията в 
региона и на рисковете от войната в Украйна за нас. 
„И въз основа на тази оценка, която трябва да е много прецизна, трябва да се вземе решение какво да се прави.“ 
В момента ремонт на МиГ-овете е немислим. Трябва може би да се помисли за политическо решение дали самолетите 
да бъдат предоставени на друга държава за поддръжка и ремонт, отбеляза Георги Панайотов в предаването „Преди 
всички“. 
Третият вариант според него е по най-бързия начин да се проведат преговори със съюзници, които да ни предоставят 
втора ръка F-16, които ние ускорено да усвоим чрез обучение на пилоти и изграждане на инфраструктура. 
Според Панайотов е бил развенчан митът за непобедимата руска Червена армия. 
„Президентът Путин няма печеливш ход. Русия изгуби тази война. Каквото и да се случи оттук нататък, тя ще бъде в по-
слаби позиции, отколкото преди началото на войната. Тъй като те не знаят в момента какво да правят, ще правят това, 
което знаят. А те знаят да водят война. Да стрелят, да хвърлят ракети, да пращат войниците си като пушечно месо на 
фронта. Те ще продължат това да правят, докато не бъдат спрени и докато не се изтощят те самите“, коментира той. 
Цялото интервю слушайте в звуковия файл.  
 
√ Санкциите срещу Русия достигнаха своя пик 
Изолирана и пред колапс – така изглежда руската икономика, след като Москва започна инвазия срещу Украйна, а 
Западният свят прибегна до невиждани към момента икономически и финансови санкции към Руската федерация. „За 
съжаление, винаги санкциите удрят не техния адресат, а обикновените хора“, заяви в новия епизод на подкаста „На всяка 
цена“ доцент Паскал Желев, преподавател по международни икономически отношения в Университета за национално и 
световно стопанство.   
По думите на Желев западните санкции поставят Русия в изолация, но предвид обхвата им те трудно могат да бъдат 
затегнати допълнително. „Санкциите срещу Русия достигнаха своя пик“, коментира Желев и подчерта, че във 
федерацията предстои дълбока рецесия.  
Китай – ще протегне ли ръка към Русия? 
Напълно естествено е Русия да се обърне на изток в опит да се справи с икономическия шок, коментира експертът по 
международни икономически отношения. Според Желев „Русия е важен партньор за Китай, но Западът е по-важен“, 
заради което и към момента Пекин запазва неутралитет. Икономистът припомни, че все още няма официално 
потвърждение, че Русия е поискала помощ от Китай, още повече дали Пекин е дал съгласие да окаже такава.  
В дългосрочен план процесът на дедоларизация може да се усили, ако Русия се обърне към китайския юан като валутна 
алтернатива, коментира още експертът. По думите му обаче това е много дългосрочна прогноза, тъй като либералният 
финансов модел, върху който стъпва световната система, не може да се промени толкова бързо. 
Санкциите – губещи и …други губещи 
Когато се налагат икономически и финансови санкции, печеливши няма, убеден е Желев. По думите му европейските 
бизнеси, които са имали отношения с руски партньори, също ще претърпят сериозни трудности. Поне по отношение на 
България прави впечатление, че Русия все повече изостава като водещ външнотърговски партньор много преди 
обявяването на война в Украйна, коментира експертът.  
Според него най-големият ефект, който вече всички чувстваме по линия на Русия, е сериозната инфлация заради 
поскъпването на енергоносителите и хранителните продукти. „Явно инфлацията е тук и ще остане по-дълго“, коментира 
Желев, според когото индексът на потребителските цени у нас ще надхвърли 10 % (бел.ред. – 10 % е февруарската 
инфлация на годишна база по данни на НСИ), като дори не е изключено да се удвои. Засега обаче само можем да 
спекулираме, уточни икономистът. 
Цялото интервю с доц. Паскал Желев може да чуете в звуковия файл.  
 
√ Кремъл със спасителен план за 8 млрд. долара за противодействие на западните санкции 
Русия е разработила план на стойност 8 милиарда долара за противодействие на последиците от международните 
санкции, наложени заради руската военна операция в Украйна, заяви премиерът на страната Михаил Мишустин, 
съобщава "Файненшъл таймс". 

https://bnr.bg/post/101616467
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Очаква се правителството да одобри плана, съдържащ повече от 100 финансови инициативи за около 1 трлн рубли за за 
подкрепа на руската икономика и граждани, посочи той. 
"Прилагането на целия набор от мерки трябва да осигури максимална гъвкавост на икономиката, да премахне 
вътрешните ограничения за бизнеса и да даде на предприемачите повече свобода“, каза Мишустин. 
Програмата ще помогне на бизнеса "да съсредоточи усилията и ресурсите си върху преконфигурирането на 
производствените и логистичните връзки, да подпомогне гладкото функциониране на предприятията и да помогне за 
поддържане на заетостта чрез предотвратяване затварянето на производството, програми за преквалификация, 
разширяване на социалния договор, засилване на мобилността на трудовите ресурси“, добави той. 
Коментарите идват, след като Великобритания, ЕС и САЩ наложиха във вторник нови санкции срещу руски бизнесмени. 
До момента срещу Русия са наложени над 6000 санкции, от които 3646 са наложени след началото на специалната 
военна операция в Украйна. 
Чрез досегашните западни санкции вече бяха замразени около 300 милиарда долара от 643 млрд. долара резерви в 
чуждестранна валута на Руската централна банка, ограничавайки способността на Москва да поддържа рублата и 
увеличавайки рисковете за първи държавен фалит от 1998 г. насам. 
По-рано тази седмица министърът на финансите на Русия обвини западните страни, че се опитват да наложат 
"изкуствено неизпълнение (default)“ на държавния дълг на Москва, тъй като тя се готви да изплаща лихви по дълга си в 
чуждестранна валута в рубли. 
Междувременно руското външно министерство съобщи малко по-рано във вторник, че Москва е наложила лични 
санкции срещу президента на САЩ Джо Байдън и държавния секретар на САЩ Антъни Блинкън, както и срещу още 11 
официални американски лица. 
 
√ "Газпром" изнася повече газ през март в 9 европейски страни, сред които България 
През първите 15 дни на месец март "Газпром" значително e увеличил износа на газ на месечна база за девет европейски 
страни, сред които и България,  съобщиха от компанията. За нашата страна увеличението е над 24 на сто, като най-голямо 
то е за Полша и Хърватия- съответно 72 и 111 процента. 
Суровият петрол продължава да поевтинява на световните пазари, като цената на сорта Брент падна под 100 долара за 
барел за пръв път началото на войната в Украйна, съобщава Bloomberg. 
Актуалната котировка сочи намаление с около 7 на сто до 99 долара за барел. 
 
√ Срив на икономическите нагласи в Германия и в цялата еврозона през март 
Брутален ръст на инфлационните очаквания 
Икономическите нагласи на анализатори и инвеститори за Германия и за цялата еврозоната се сринаха рязко през март, 
тъй като войната в Украйна и санкциите срещу Русия значително влошават икономическите перспективи, показват 
резултатите от последното проучване на центъра за европейски икономически изследвания Zew. 
Индексът на базирания в Мюнхен изследователски институт Zew, измерващ бъдещите икономически очаквания в 
Германия за следващите шест месеца, се влоши рязко през март с цели 9,36 пункта до -39,3 пункта. Това е най-
драстичният спад в очакванията от началото на проучването през декември 1991 г. 
За сравнение, индикаторът отбеляза спад от 58,2 пункта в началото на пандемията от Covid-19 през март 2020 г., посочва 
институтът Zew. 
"Рецесията става все по-вероятна. Войната в Украйна и санкциите срещу Русия значително влошават икономическите 
перспективи за Германия", коментира президентът на ZEW професор Ахим Вамбах. 
"Сривът на икономическите очаквания е придружен от екстремно нарастване на инфлационните очаквания. Затова 
експертите очакват стагфлация през следващите месеци. Влошената перспектива засяга практически всички сектори на 
германската икономика, но особено енергоемките сектори и финансовия сектор“, допълва Вамбах. 
В същото време индексът, определящ оценките на инвеститорите за текущите икономически условия в Германия, също 
се влоши през март, падайки с 13,3 пункта до -21,4 пункта. Анкетираните експертите предполагат, че забавянето на 
икономическото развитие ще се забележи още през месец март. 
Техните очаквания за инфлацията в Германия пък скачат с цели 107,7 пункта до ниво от 70,2 пункта. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 

 

Zew индекси на икономическите бъдещи нагласи и на текущите условия 

 
 
Проучването на института ZEW също така показва, че индексът на нагласите на експертите на финансовите пазари по 
отношение на икономическото развитие в цялата еврозона се срива през март с 87,3 пункта до -38,7 пункта. 
Показателят за текущата икономическа ситуация в еврозоната пък пада с 22,5 пункта до -21,9 пункта. 
Индексът на инфлационните очаквания в еврозоната скочи с 104,6 до 69,5 пункта, като 76,5% от пазарните експерти 
очакват инфлацията в еврозоната да нарасне през следващите шест месеца. 
 
√ Германската агенция за ИТ сигурност: Да не се използва руския антивирусен софтуер "Касперски" 
Германската агенция за ИТ сигурност предупреждава хората да не използват антивирусен софтуер, произведен от руската 
компания Kaspersky, 
Агенцията заяви във вторник, че поради войната в Украйна настоящите дейности на руските военни и разузнавателни 
агенции представляват "значителна заплаха" за киберсигурността в Европейския съюз и страните-членки на НАТО, 
съобщава Асошиейтед прес. 
Федералната служба за информационна сигурност заяви, че ИТ компаниите могат да извършват атаки, да бъдат 
принудени да го направят от държавни органи или сами да станат жертви на хакерски операции. 
Немската агенция призова физическите лица, компаниите и организациите да преминат към алтернативен софтуер. 
 
√ Повишение на индустриалното производство в ЕС с 0,4% през януари, скок в България с 1,9% 
Индустриално производство в еврозоната остана без промяна през първия месец на 2022 г., докато в целия ЕС нарасна за 
трети пореден месец, показват последни данни на Евростат. 
В рамките на България производство през януари се повишава за осми пореден месец, като само в четири от останалите 
членки на Съюз е отчетен по-добър растеж. 
Производството в еврозоната остана през януари на нивото от декември 2021 г., когато нарасна с 1,3%. В рамките на 
целия ЕС индустриалното производство се повиши с 0,4% след растеж с 1,0% в края на 2021 г. 
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Данните на Евростат показват относително мудно началото на 2022 г. за европейското индустриално производство - при 
това още преди руската инвазия в Украйна, започнла на 24-ти февруаир, последвана от икономически санкции срещу 
Москва и все по-рязко ускоряваща се инфлация. 
Най-силен производствен ръст през януари беше отчетен в Австрия (с 6,2%), Чехия (с 3,1%), Полша (с 3,0%) и Румъния (с 
2,9%), докато най-голям спад отбеляза производството в Естония (с 6,1%), Португалия (с 5%) и Гърция (с 4,1%). 
В същото време промишленото производство в България се повиши през януари с 1,9% спрямо декември, когато нарасна 
с 1,3%, отбелязвайки повишение за осми пореден месец. 
Спрямо година по-рано производството в еврозоната през януари 2022 г. се сви с 1,3%, докато в целия Европейския съюз 
нарасна с 0,4%. 
В България индустриалното производство през януари скочи на годишна база с 16,4%,  като по-солиден растеж беше 
отчетен единствено в Литва (с 24,7%), Австрия (със 17,3%) и Полша (с 16,6%). 
 

Индустриалното производство в ЕС през януари (спрямо година по-рано) 

 
 

√ Министрите на отбраната на НАТО обсъждат войната в Украйна 
Министрите на отбраната на НАТО се събират на извънредна среща, на която ще обсъдят развитието на ситуацията след 
инвазията на Русия в Украйна - в това число и сериозно подсилване на източния фланг. 
Вчера генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг изрази опасения, че Русия използва твърденията си за 
биологични лаборатории и химическо оръжие в Украйна като претекст да започне нова операция. Той припомни, че 
досега тя е отправяла редица неверни твърдения, в т.ч. че няма да напада Украйна или да убива цивилни. Столтенберг 
подчерта, че инвазията, както и военната й интеграция с Беларус създават нова реалност в Европа, което налага и 
преструктуриране на военното разположение на Алианса. 
Министрите ще обсъдят конкретни мерки за увеличаване на сигурността в дългосрочен план във всички области.  
На извънредната среща България ще бъде представена от ресорния министър Драгомир Заков. 
България отива на срещата в Брюксел с предложение за бойната група на основата на батальон. Сформирането на която, 
по думите на министър Драгомир Заков, е на доста напреднал етап. И ще се очакват предложенията на съюзниците за 
попълването ѝ със способности, които българската армия няма. 
Съставът на бойната група вероятно ще е ясен до пристигането на шефа на Пентагона Лойд Остин в България, стана ясно 
от думите на Драгомир Заков. 
Посещението на министъра на отбраната на САЩ се очаква да е след срещата в Брюксел. Страната ни вероятно ще търси 
и подкрепа от НАТО за охраната на въздушното пространство. 
Заради редица ограничения българските МиГ-ове и според министър Заков летят в условията на изтичащ ресурс, без 
възможност за подновяването му в страни като Беларус и Русия. 
НАТО в момента подпомага охраната на въздушното ни пространство с четири изтребителя „Юрофайтър“. Очаква се да 
дойдат три изтребителя Ф-35. 
В понеделник президентът Румен Радев настоя въздушното пространство да се охранява от български самолети. А 
български експерти вече призоваха НАТО да поеме контрола на въздушното ни пространство над България, съюзниците 
да осигурят и мобилни 3D радари и системи за противовъздушна и противоракетна отбрана.  
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√ 21-ви ден от инвазията в Украйна: Мирните преговори са „по-реалистични“ 
Украинският президент Володимир Зеленски ще направи следобед онлайн обръщение към двете камари на 
американския Конгрес. От Белия дом съобщиха, че президентът Джо Байдън ще обяви отпускането на още 800 милиона 
долара помощ за Украйна. 
Руско-украинските преговори ще продължат по-късно днес, според украинската страна Москва е смекчила позициите си. 
От началото на руското нахлуване в Украйна вече три милиона души са избягали от войната. 
Експлозии и сирени отново имаше през нощта в Киев. В столицата е в сила комендантски час и заради това евакуация 
днес няма да има, предупредиха властите. В Марупол местни представители твърдят, че около 400 пациенти и лекари са 
държани като заложници в една от болниците. 
В Украйна трябва да бъде изпратена международна миротворческа мисия, заяви на пресконференция лидерът на 
управляващата партия в Полша Ярослав Качински. Качински е част от представителите на Полша, които заедно с тези на 
Чехия и Словения, пристигнаха с влак в Киев, за да се срещнат с президента Володимир Зеленски.  
Снощи Зеленски заяви във видeообръщение, че „засега“ страната му се отказва от членство в НАТО. 
Преговорите на украинската делегация с Русия трябва да продължат, а позициите на двете страни вече звучат по-
реалистично, заяви  също Володимир Зеленски. 
В изявлението си Зеленски се обърна и към руските граждани като каза, че войната ще завърши позорно за страната им, 
но от действията на хората ще зависи какво ще последва: 
„Всеки трябва да работи на своето място, включително нашите представители на преговорите с Руската федерация. Това 
е важно, трудно, но важно, защото всяка война завършва със споразумение. Срещите продължават и както ми докладват, 
позициите звучат по-реалистично. Но е нужно и време, за да могат решенията да бъдат в полза именно на Украйна“. 
От Върховния комисариат за бежанците на ООН съобщиха, че украинците, които до момента са напуснали страната си, са 
над 3 милиона. Милион и 800 хиляди от тях са в Полша, а около 300 хиляди пътуват към Западна Европа.  
Руското външно министерство съобщи, че Москва е започнала процедура за излизане от Съвета на Европа. Един от 
мотивите е, че страните от НАТО и ЕС злоупотребяват с мнозинството си в организацията и последователно я превръщат в 
инструмент на антируската политика. Според руското външно министерство този акт няма да засегне правата и 
свободите на руснаците, тъй като конституцията на Руската федерация установява гаранции не по-малки от тези в 
Европейската конвенция за правата на човека. 
Марина Овсянникова, която влезе с антивоенен плакат в студиото на Първи канал на руската телевизия по време 
централната новинарска емисия, беше глобена и освободена. Пред съда тя заяви, че не се признава за виновна и че 
продължава да е убедена, че Русия извършва престъпление в Украйна. 
 
√ Турция с нова инициатива с мир в Украйна 
Очаква се днес турският министър на външните работи Мевлют Чавушоглу да посети Москвa, съобщава Ройтерс. 
Визитата е част от усилията за договаряне прекратяване на огъня в Украйна. След това Чавушоглу ще отпътува за 
разговори в Украйна утре, допълва АП. 
Агенциите се позовават на телевизионно обръщение на турския президент Реджеп Ердоган, от което става ясно и че днес 
в Турция трябва да пристигне полският президент Анджей Дуда. Вероятно двамата ще обсъдят кризата в Украйна. 
Миналата седмица Турция беше домакин на среща между външните министри на Русия и Украйна, припомня Ройтерс. 
 
√ Джонсън в Рияд за „широка коалиция“ срещу заплахата от Путин 
Британският премиер Борис Джонсън ще бъде днес в Близкия изток за разговори, в които ще призове Саудитска Арабия 
и Обединените арабски емирства да увеличат производството на петрол в отговор на войната в Украйна за облекчаване 
на задаващата се енергийна криза, потвърдиха от Даунинг стрийт. 
Имаше неяснота дали Джонсън ще пътува до Саудитска Арабия след като през уикенда в страната бяха екзекутирани 81 
души, но вече бе официално потвърдено, че британският премиер ще се срещне със саудитския престолонаследник 
Мохамед бин Салман. 
Даунинг стрийт съобщи, че Джонсън ще повдигне въпроса за човешките права и практикуването на смъртното наказание, 
но не спомена нищо за това дали Джонсън ще повдигне и въпроса за убийството на журналиста Джамал Хашоги, за което 
се твърди, че престолонаследникът има пръст. 
Запитан от Скай нюз дали търси подкрепа от „неприятни“ страни като Саудитска Арабия и Иран за справяне със заплахата 
от Владимир Путин, Джонсън каза, че е необходимо да се гради „възможно най-широка коалиция“. Той сравни Путин с 
„наркодилър, който зарибява западните нации с руски нефт и газ“ и че е нужно светът да започне да избягва да бъде 
изнудван от Путин.  
Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства са най-големите производители на петрол в ОПЕК и имат достатъчно 
резерви да увеличат количеството на пазара, но досега не са давали знаци за промяна на производствената им политика, 
въпреки увеличаващите се енергийни цени в резултат на руската война в Украйна. 
 
√ Понижаване на британската безработица до най-ниско ниво от преди пандемията 
Нивото на безработица във Великобритания се понижи през трите месеца до януари към най-ниско ниво от началото на 
коронавирусната пандемия въпреки вълната на силно заразния вариант Омикрон в началото на годината, показват 
данни на британската официална статистика ONS. В същото време продължава увеличаването на трудовата заетост в 
страната. 
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Бизнес заетостта се повиши през февруари с 275 000 в сравнение с предходния месец, достигайки  рекордните 29,7 
милиона, след като през януари британските работодатели разкриха 108 000 нови работни места. 
Нивото на безработица през трите месеца до януари включително се понижи до 3,9% от 4,1% през последното 
тримесечие на 2021 г., достигайки най-ниско ниво от трите месеца до януари през 2020 г. - непосредствено преди 
началото на коронавирусната пандемия. 
Броят на свободните работни места пък достигна нов рекорд през трите месеца до февруари от 1,318 милиона, 
подчертавайки проблема с недостига на работна ръка, пред който са изправени редица работодатели в Обединеното 
кралство. 
Днешните силни данни са доказателство, че вълната на Омикрон не навреди на тенденцията за възстановяване на 
британския трудов пазар, но по-слабите перспективи за бизнес активност, отчасти поради войната в Украйна и силно 
растящата инфлация, могат да забави увеличаването на новите работни места през следващите няколко месеца. 
Средните седмични доходи за трите месеца до януари, изключвайки бонусите, пък се повишиха с 3,8% в сравнение със 
същия период на година по-рано и след растеж с 3,7% през последното тримесечие на 2021 г. Включвайки бонусите, 
осреднените седмични доходи за трите месеца до януари включително се увеличиха с 4,8% след повишение с 4,3% през 
периода октомври - декември 2021 г. 
 
3e-news.net 
 
√ Депутати предлагат уведомителен режим за изграждане на ВЕИ до 5 МВт, но само за собствена употреба на 
произведената електроенергия 
Въвеждане на уведомителен режим за изграждане на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствена употреба с 
мощност до 5 МВт предлага група от 9 депутати от управляващото мнозинство. Досега възможността за изграждане на 
ВЕИ за собствена употреба бе до 1 МВт, а и не предвиждаше уведомителен режим. 
В предложения проект на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници 
депутатите предлагат създаване на възможност за въвеждане на уведомителен режим за случаите, в които се предвижда 
изграждане на енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници за собствено 
потребление. По този начин се постига ускоряване на процеса за изграждане на такива обекти, които биха облекчили 
стопанските потребители в процеса по диверсификация на енергийното си снабдяване, пишат в мотивите си 
вносителите. 
Става въпрос за изграждане на мощности до 5 МВт включително върху покривни фасадни конструкции на сгради и върху 
недвижими имоти към тях в урбанизирани територии, включително и без допълнително застрояване, енергията, от които 
ще се ползва само за покриване на собствено потребление. 
Целта на поправките е облекчаване на административните процедури. От тази гледна точка депутатите предлагат 
съответното уведомление да е придружено с декларация, с която производителят заявява, че ще предвиди ограничение 
за връщане на електроенергията към разпределителната мрежа. Предлага се за подобен тип източници да не бъде 
изисквано становище за присъединяване. 
В преходните и заключителни разпоредби се правят промени и в Закона за устройство на територията, които предвиждат 
възможност за оптимизиране на сроковете за устройствено планиране и инвестиционно проектиране в строителството с 
фокус върху проектирането и изграждането на ВЕИ за собствено потребление. 
Промените целят създаване на процедура по електронно съгласуване на проектите на подробните устройствени планове 
и инвестиционните проекти с компетентните администрации. „Електронното съгласуване се извършва от кмета на 
общината“. В същото време се посочва, че „електронно съгласуване е предвидено и за инвестиционните проекти. По 
този начин ще бъдат съкратени съществено сроковете за съгласуване на проектите“, пишат вносителите. 
„Законопроектът предвижда изменение на процедурите по инвестиционно планиране, които целят оптимизиране на 
процеса и ограничаване на темпоралното действие на съгласуването на инвестиционни проекти за фотоволтаични 
централи, включително такива за собствено потребление“, се казва още в мотивите на законопроекта. 
Вносителите посочват още, че „при осъществяването на промените се отстраняват съществуващи противоречия в 
процедурите по устройствено планиране с цел яснота и единност на законодателството, а именно определяне на 
общинския съвет като орган, компетентен да допуска и одобрява изменение на общ устройствен план, както и създава 
възможност за допускане на процедура по одобрение на нов подробен устройствен план под условие“. 
В частност с приемането на този законопроект се оптимизират 4 от процедурите по Закона за устройство на територията, 
насочени единствено към изграждане на ВЕИ проекти за собствено потребление. 
Предлага се проектът да влезе за обсъждане на първо четене в комисията по енергетика към Народното събрание на 
заседанието на 16 март тази година. 
 
√ Министър Николов: България може да се превърне във водеща страна при замяната на природния газ с водород 
„България има всички предпоставки да се превърне в една от водещите държави, които могат да заменят природния газ 
с водород като енергиен източник“. Това каза министърът на енергетиката Александър Николов по време на Годишната 
среща на бизнеса с правителството, съобщиха от енергийното ведомство. Участниците във форума обсъждаха 
последствията за България от войната в Украйна в различни сектори на икономиката. 
По думите на министър Николов, в България вече има компании, които технологично могат да заменят природния газ с 
водород, а и страната ни е богата на водни ресурси. Това са фактори, които благоприятстват по-широкото навлизане на 
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новия вид гориво в средносрочен план. Проблемът тук е по-скоро свързан с транспорта, а не с производството и 
консумацията му, уточни Николов. 
Прогнозата на енергийния министър бе направена в контекста на общоевропейските мерки за намаляване на 
енергийната зависимост от Русия, вследствие на войната в Украйна. 
Министър Николов осветли пред участниците във форума основните моменти от плана на страната ни за намаляване на 
енергийната ни зависимост само от един източник. „Като държава ние се намираме на място, на което има възможност 
да използваме различни алтернативни трасета за доставки“, подчерта енергийният министър. По неговите думи, 
инфраструктурата ни позволява сериозна свързаност с всички съседни държави, включително и за доставка на втечнен 
природен газ. Така България има възможност да получава това гориво от различни дестинации, включително Гърция и 
Турция. Транспортните разходи при доставка на втечнен природен газ са високи и това затруднява обосноваването на 
конкретни икономически решения в тази посока. За потенциално намаляване на тези разходи се водят разговори с 
Румъния и Гърция за евентуални общи доставки. „Част от срещите, които проведох в САЩ, също бяха свързани с 
перспективата за закупуване на втечнен природен газ“, припомни енергийният министър. 
Той съобщи, че към момента няма никакви нарушения по дългосрочния ни договор с „Газпром експорт“ за доставка на 
природен газ, който е в сила до края на годината. В допълнение, България прави опити да използва в пълнота договора с 
Азербайджан, въпреки подписания анекс за отказ от голямо количество от него. Пълното количество от 1 млрд. куб. м. 
природен газ осигурява около 30% от вътрешната консумация в страната. 
След дългогодишно забавяне, правителството полага изключителни усилия за завършване на междусистемната връзка 
Гърция – България, акцентира министър Николов. Той изрази увереността си, че тази инфраструктура ще бъде използвана 
активно през следващия отоплителен сезон. 
Пред участниците във форума енергийният министър подчерта, че продължава обследването на всички възможни 
механизми за оптимизиране на разходите за газ на страната и увеличаване на енергийната независимост. 
 
√ Понижение със 7%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 542.31 лв. за MWh с ден за доставка 16 
март 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори вчера при цена за базова енергия (1 – 
24 часа) от 542.31 лв. за MWh и обем от 84 602.80 MWh с ден за доставка 16 март 2022 г., сочат данните от търговията. 
Това е понижение със 7 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия. 
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 558.37 лв. за MWh, при количество от 44 337.20 MWh. 
Извънпиковата енергия (40 265.60 MWh) е на цена от 526.25 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа. 
Борсата стартира при средна цена от 495.63 лв. за MWh и количество от 3355.8 MWh. 
Най-ниската стойност от 466.47 лв. за MWh (3320.5 MWh) е отчетена за 05 часа. 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 09 часа – 750.01 лв. за 
MWh при количество от 4116.6 MWh. Висока е и постигнатата стойност за 20 часа – 692.37 лв. за MWh (3318.4 MWh). 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е на ниво от 391.27 лв. за MWh при количество от 3165.4 
MWh. 
Спрямо стойността от 583.22 лв. (298.19 евро) за MWh за 15 март 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 16 март 2022 г. се понижава до 542.31  лв. за MWh (спад със 7 %) по данни на БНЕБ или 277.28 евро за MWh, 
според www.energylive.cloud. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 15 март 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване 
на информацията е 1 063.40 MWh при средно претеглена дневна цена от 578.08 лв. за MWh. 
Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) 
на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на 
ENTSO-E сочат, че в системата участват (MW): 
 
Име                  MW 
АЕЦ 32,67%   2167.42 
Кондензационни ТЕЦ 45,61%   3025.56 
Топлофикационни ТЕЦ 5,62%    372.72 
Заводски ТЕЦ 2,02%    133.87 
ВЕЦ 0,69%    45.49 
Малки ВЕЦ 1,45%    96.18 
ВяЕЦ 1,74%    115.64 
ФЕЦ 9,59%    636.24 
Био ЕЦ  0,61%    40.71 
Товар на РБ      4983.77 
 
√ Слабо понижение на цените по европейските електроенергийни борси в сряда 
Румънската OPCOM затвори при цена от 287,36 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 278,95 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 287,36 евро/мвтч. Това сочат данните 
на борсата за 16 март 2022 г. Цената за пиковата енергия е 305,65 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 269,07 
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евро/мвтч. Най-високата цена от 414,63 евро/мвтч ще бъде в 9 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 24 ч и тя ще бъде 
200,05 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 72 414,3 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за 16 март ще бъде 278,95 евро/мвтч. Общият изтъргуван обем 
електроенергия е за 163,28 гвтч. Максималната цена ще бъде 359,60 евро/мвтч и тя ще бъде в 8 ч. Минималната цена ще 
бъде между 4 ч и 5 ч тя ще бъде 249,09 евро/мвтч. Същата ще бъде цената и в периода 12 ч до 14 ч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 16 март е 276,06 евро/мвтч. Пиковата енергия пък 
се търгува за 288,23 евро/мвтч. Най-високата цена от 354,00 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 24 
ч тя ще бъде 200,05 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 78 037,9 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 16 март на Словашката енергийна борса е 267,90 евро/мвтч. Най-високата цена 
ще бъде в 20 ч и тя ще е 354,00 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 24 ч и тя ще бъде 140,01 евро/мвтч. 
На Чешката енергийна борса базовата цена ще бъде 254,84 евро/мвтч. Най-високата цена в Прага ще бъде в 19 ч и тя ще 
е 319,13 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 24 ч и тя ще бъде 140,01 евро/мвтч. 
 На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 16 март е 270,56 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
283,24 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 61 908,7 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 19 ч и 
тя ще достигне 319,13 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 24 ч тя ще бъде 200,05 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 245,30 евро/мвтч на 16 март. Пиковата цена ще бъде 259,66 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 458 463,8 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 19 ч и тя 
ще достигне 319,13 евро/мвтч. В 24 ч се очаква и най-ниската цена от 129,27 евро/мвтч. 
 
Мениджър 
 
√ Радев: Нищо не може да оправдае потъпкването на суверенитета на Украйна 
Каквато и да е предисторията, какъвто и да е претекстът за войната в Украйна, нищо не може да оправдае потъпкването 
на националния суверенитет на страната, жертвите, разрушенията и огромните страдания. Това заяви президентът Румен 
Радев след разговор с румънския му колега Клаус Йоханис в Букурещ, където е на работно посещение.  
Румен Радев каза, че войната в непосредствена близост до нашите граници променя коренно средата за сигурност в 
нашия регион. "Системата за сигурност в Европа, градена с десетилетия, рухва пред очите ни. Разрушаването на 
системите и пътищата за доставки, прекъсването на линиите за комуникации в акваторията на Черно море, налагането на 
невиждани до сега санкции на Русия, както и застрашените енергийни доставки поставят нашите икономики и социални 
системи пред огромно изпитание", каза държавният глава. 
Радев изтъкна, че се прави всичко възможно страната ни да предостави на бежанците от Украйна не просто покрив и 
храна, а да им дадем възможност за работа, за храна, за медицинско обслужване. 
 
√ Кирил Петков: Ние сме НАТО, ние сме ЕС 
„Ние не сме в НАТО, ние сме НАТО. Ние не сме в ЕС, ние сме ЕС” – с това послание премиерът Кирил Петков откри 16-та 
поред среща на бизнеса с правителството. Форумът тази година бе посветен на кризата в Украйна и последствията за 
Европа и България. 
„Когато седнахме на масата за преговори с останалите лидери на ЕС, се сетих за една моя преподавателка, която ни 
учеше да разсъждаваме какво печелиш, когато губиш от двете страни. Класическа дилема, при която трябва да извадим 
българския калкулатор и да видим възможностите от кризата в Украйна”. 
Премиерът посочи, че това е друг тип мислене, което ще ни избави от комплексите, че сме малка страна, от която нищо 
не зависи и трябва да оставим решенията на великите сили. „Ние имаме собствен глас. Затова правилното решение за 
България бе да вдигнем високо ръка и да кажем: „да, ние сме за санкциите срещу Русия, няма да мълчим, няма да бъдем 
сателит”. 
 В контекста на тази позиция правителството е поканило Гугъл и по-точно негова дивизия срещу хибридните атаки да 
инвестира в България. По думите му в разговорите с глобалната търсачка е натежал аргументът, че страната ни планира 
изграждането на завод за батерии с капацитет 6000 мегаватчаса – проект, включен в Плана за възстановяване. Той ще 
бъде подписан до края на месеца, когато се очаква визита на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер 
Лайен в страната 
Много други IT фирми проявяват интерес към България. „Следващата седмица ще посрещнем един такъв бизнес с над 
2000 програмисти в Русия и Украйна, за да обсъдим дали поне част от тях могат да работят у нас”, обяви премиерът. 
В края на седмицата той ще посети „прословутата гръцка връзка” – става въпрос Междусистемната газова връзка Гърция-
България за пренос на природен газ между двете страни в района на Стара Загора, за да установи какъв е напредъкът за 
изграждането ѝ. 
 
√ Николов: Ако войната не ескалира, природният газ може да остане на сегашните нива 
До края на месеца, ако войната не ескалира, цените на природния газ може да останат на сегашните си или по-ниски 
нива. Това заяви енергийният министър Александър Николов пред медии след срещата на правителството с бизнеса.  
"Трябва да се прави разлика между краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки. Краткосрочно това, което беше 
обявено като прогнозна цена е на фона на правилата, които следва да се спазват от конкретното дружество и 
входирането на документите към регулатора. От деня, в който беше подадено заявлението до днес, цените са 
значително по-ниски. До края на месеца, ако войната не ескалира, цените на природния газ може да останат на 
сегашните си или по-ниски нива", каза Николов.  
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Това обаче ще е възможно под едно условие - ако войната в Украйна не ексалира и няма още сътресения на газовия 
пазар, подчерта енергийният министър. 
"Алтернативните трасета и доставки са метод, който може да доведе до значително по-ниски цени", посочи Николов по 
отношение на средносрочни и дългосрочни мерки за газовите доставки у нас.  
В края на декември бизнесът подкрепи и предложи някои от елементите в структурите на компенсациите на тока. "До 
размера на средствата, които са налични в системата и бюджета, сме направили всичко възможно. Естествено е, че не 
стигат и естествено, че цената е изключително тежка за цялото общество, но в крайна сметка това е цената на война", 
коментира министърът на енергетиката.  
По думите му, най-големият проблем за "Булгаргаз" и енергийната система е "Топлофикация София". "Това не е тайна за 
никого, то е проблем, трупан повече от десетилетия. Със сигурност ще е необходимо оздравяване - как това ще се 
случва зависи от потенциален инвеститорски интерес. Към момента мога да кажа, че има наличен сериозен такъв. 
Начина на работа на дружеството със сигурност трябва да се промени и да изглежда по различен начин и тя да погасява 
задълженията си към "Булгаргаз" и БЕХ", каза той.  
Николов уточни, че не е задължително да има продажба на "Топлофикация София", тъй като самото дружество може да 
има външен мениджмънт и дългосрочно партньорство, но това тепърва трябва да се уточнява.  
 
√ Драгомир Заков: Изграждането на бойна група на НАТО е в напреднал етап 
Изключително знаково е посещението на министърът на отбраната на САЩ Лойд Остин в България. Това заяви 
за БНР министърът на отбраната Драгомир Заков. По думите му, тази визита показва силният ангажимент на САЩ към 
сигурността в НАТО - като цяло.  
"Не защото България е слабото звено в Алианса, точно обратното - България се стреми да допринесе с каквото може и 
това се оценява от нашите съюзници", заяви Заков.  
Той съобщи, че изграждането на бойна група е на доста напреднал етап. "В момента се очакват офертите на съюзниците 
за попълване на този недостиг, който има в състава ѝ като способности. В близките дни ще уведомим публично", 
посочи военният министър.  
Драгомир Заков посочи, че страната ни осъществява еър полисинг с изтребителите МиГ-29, които има. "Ресурсът е малък 
и недостатъчен, така че ще разчитаме на нашите съюзници. Търсим опции България да продължи да изпълнява мисията 
по еър полисинг. Ние не охраняваме само българското небе, ние охраняваме и пространството на НАТО. Ако се налага, 
ще го правим и с наши съюзници", обясни той.  
По думите му, за поддръжката на МиГ-овете Русия, Беларус и Украйна не са опции. "Търсят се варианти за работа със 
съюзници от НАТО", посочи Заков. 
До края на март ще излезе доклад за състоянието на въоръжените сили за 2021 г. "Той ще е публичен. Постарали сме се 
да представим истинската картина на нещата. Това ще е доклад, какъвто не е правен миналите години", подчерта 
министърът на отбраната и изтъкна, че българската армия се нуждае от редица ключови и жизненоважни способности. 
"Важно е да има всеобхватна програма за въоръжаване и модернизация. Тъй като това е дълг процес, в този период е 
необходимо да работим с нашите съюзници, докато усвоим тези способности", заяви Заков. 
Той подчерта, че не само военната помощ е важна за Украйна, но и хуманитарната, за която България много активно 
работи. "Форматите, в които се обсъжда военна помощ за Украйна, са съюзните формати - НАТО и ЕС", каза военният 
министър.  
Министър Заков подчерта, че дипломацията винаги има шанс. "Това, което се случва в Украйна, е изключително 
неприятно и то в 21 век. Всички усилия са насочени към дипломатически пробив", добави той.  
 
√ Годишната инфлация у нас достигна 10% през февруари 
Годишната инфлация у нас е достигна 10% през февруари 2022 г., след като през януари бе на ниво от 9,1%, сочат данните 
на Националния статистически институт. 
Това е най-високата инфлация на годишна база от октомври 2008 г., когато е отчетен годишен ръст от 10,9%. 
Повишението на потребителските цени през февруари спрямо януари е 1,4%. 
Инфлацията от началото на годината (февруари 2022 г. спрямо декември 2021 г.) е 2,9%. 
Средногодишната инфлация за периода март 2021 - февруари 2022 г. спрямо периода март 2020 - февруари 2021 г. е 
5,0%. 
През февруари 2022 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в потребителските групи са се променили, 
както следва: 
Увеличение 

•  хранителни продукти и безалкохолни напитки - с 3,3% 

• алкохолни напитки и тютюневи изделия - с 0,3% 

• жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане 

• на дома - с 1,3% 

• здравеопазване - с 0,3% 

• транспорт - с 1,7% 

• съобщения - с 1,1% 

• образование - с 0,2% 

• ресторанти и хотели - с 1,9% 

• разнообразни стоки и услуги - с 1,1% 

https://bnr.bg/horizont/post/101616091/dragomir-zakov-izkluchitelno-znakovo-e-poseshtenieto-na-loid-ostin-v-balgaria
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Намаление 

• облекло и обувки - с 1,0% 

• жилища, вода, електроенергия, газ и други горива - с 0,4% 

• развлечения и култура - с 1,0% 
През февруари 2022 г. са се увеличили цените на следните хранителни продукти: ориз - с 2.5%, брашно - с 4.2%, хляб - с 
1.1%, макаронени изделия - с 1.3%, месо от едър рогат добитък - с 2.3%, свинско месо - с 1.4%, месо от домашни птици - с 
4.1%, малотрайни и трайни колбаси - съответно с 2.5 и 1.6%, риба - с 0.9%, пълномаслено и нискомаслено прясно мляко - 
съответно с 3.1 и 2.9%, кисело мляко - с 0.9%, сирене - с 1.6%, кашкавал - с 1.1%, извара - с 2.0%, яйца - с 0.8%, млечни 
масла - с 4.0%, маргарин - с 4.5%, олио - с 1.0%, ябълки - с 5.2%, цитрусови и южни плодове - с 2.4%, домати - с 27.4%, 
краставици - със 17.4%, зеле - с 14.3%, пипер - с 23.3%, зрял лук и чесън - съответно с 1.4 и 2.2%, зелен лук и праз - с 4.9%, 
кореноплодни зеленчуци (моркови и червено цвекло) - с 1.4%, листни зеленчуци - с 4.1%, маслини - с 5.1%, гъби - с 2.2%, 
зрял боб - с 1.6%, захар - с 1.9%, оцет - с 1.6%, сол - с 2.1%, кафе - с 6.7%, чай - с 1.5%, минерална вода - с 3.1%, газирани 
напитки - с 2.2%, ракии - с 1.7%, вина - с 2.3%, бира - с 0.6%, и други. 
През февруари 2022 г. са се намалили цените на следните хранителни продукти: свинско пушено филе - с 0.1%, мляно 
месо (кайма) - с 3.1%, маслиново масло (зехтин) - с 2.5%, картофи - с 0.3%, и други. 
През разглеждания месец в групите на нехранителните стоки и услугите е регистрирано увеличение на цените при: 
материали за ремонт и поддържане на жилище - с 2.7%, дърва за отопление - с 0.4%, мебели - с 2.7%, хладилници - с 
1.0%, климатични инсталации - с 0.3%, други почистващи и дезинфекционни средства (течни препарати за почистване на 
дома) - с 1.2%, прахове за пране - с 2.5%, дизелово гориво - с 3.5%, автомобилен бензин А95Н - с 3.7%, автомобилен 
бензин А100Н - с 3.3%, автобусен транспорт - с 0.8%, пътнически таксита - с 0.6%, телекомуникационни услуги - с 1.5%, 
цветарство - с 6.1%, услуги по обществено хранене - с 2.1%, услуги по краткосрочно настаняване - с 0.6%, бръснаро-
фризьорски услуги - с 3.6%, продукти за лична хигиена - с 0.8%, банкови услуги и такси - с 0.4%, и други. 
През февруари 2022 г. в групите на нехранителните стоки и услугите е регистрирано намаление на цените при: облекло и 
обувки - съответно с 0.8 и 1.5%, централно газоснабдяване - с 14.3%, газообразни горива за битови нужди - с 0.1%, 
въглища - с 3.0%, пелети - с 2.4%, бойлери - с 0.6%, прахосмукачки - с 1.5%, препарати за почистване на съдове - с 1.7%, 
гуми за автомобили и велосипеди - с 1.0%, метан за ЛТС - с 5.3%, телевизори - с 1.2%, персонални компютри - с 0.1%, 
козметични продукти - с 0.1%, и други. 
През февруари 2022 г. е регистрирано увеличение на цените на: лекарствените продукти - с 0.3%, лекарските и 
стоматологичните услуги - съответно с 0.5 и 0.4%. 
 
√ Безработицата у нас задържа ниското си равнище от 4.9% и през февруари 
Регистрираната безработица в страната задържа ниското си равнище от 4.9% и през февруари. В сравнение със същия 
месец на миналата година се наблюдава намаление с 2.0 процентни пункта, показват данните от Агенцията по заетостта. 
Безработните в бюрата по труда през февруари са 159 906, което е с 2 416 по-малко от предходния месец и с 65 375 или 
с 29.0% по-малко в сравнение с година по-рано. През февруари са се регистрирали нови 19 407 безработни, като броят 
им е с 6 185 по-нисък спрямо предходния месец, а на годишна база се наблюдава спад от 5 490 лица. Други 445 души от 
групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери също са се регистрирали в Агенцията по заетостта през месеца. 
12 714 безработни намериха своето ново работно място през февруари. Отчита се увеличение с 829 лица спрямо 
януари, а спрямо същия месец на предходната година те са с 5 516 по-малко. Работа чрез бюрата по труда откриха и 164 
лица от групите на пенсионерите, учащите и заетите. 
Разпределението на започналите работа безработни по сектори на икономиката е както следва: 56.7% от започналите 
работа през февруари са устроени в реалната икономика, като от тях най-много са наети в сектора на преработващата 
промишленост – 20.0%,  следват търговията – 17.0%, хотелиерството и ресторантьорството – 8.3%, селското, горското и 
рибното стопанство – 5.7%, строителството – 5.5%,  държавното управление – 5.1% и др. 
2 172 безработни от рисковите групи са били назначени на субсидирани работни места през месеца – 58 по програми и 
мерки за заетост и 2 114 – по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР). Схемата „Заетост 
за теб” по ОП РЧР, която стартира през месец юли 2020 г. като антикризисна мярка, е осигурила работа на почти  52 000 
безработни лица, като само през февруари са сключени трудови договори с нови  1 230 безработни. 
Продължава предоставянето на средства и по добре познатата вече антикризисна мярка 60/40. Така само за месец 
февруари по тази процедура са одобрени заявленията на 1 776 работодатели за запазване заетостта на 37 200 работници 
и служители. 
Заявените работни места на първичния пазар на труда през февруари са 13 076 или с 1 288 повече от предходния месец 
и с 393 по-малко спрямо същия месец на 2021 г. Най-голям дял свободни работни места в реалната икономика са 
заявени в преработващата промишленост (24.1%), следват хотелиерството и ресторантьорството (20.3%), търговията, 
ремонтът на автомобили и мотоциклети (10.9%), административните и спомагателните дейности (8.5%), селско, горско и 
рибно (6.3%) и държавното управление (6.1%). 
Най-търсените от бизнеса професии през месеца са: персонал, зает в сферата на персоналните услуги; машинни 
оператори на стационарни машини и съоръжения; продавачи; водачи на МПС и подвижни съоръжения; работници в 
добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт; персонал полагащ грижи за хората; 
квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия и сродни; работници по събиране на 
отпадъци и сродни на тях; металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии; чистачи и помощници и др. 
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√ Близо 1 милион пълнолетни в трудоспособна възраст у нас не работят 
Българският пазар на труда отбеляза значителен напредък през последното десетилетие. Въпреки пандемията от COVID-
19, нивата на заетост нараснаха от под 60% сред 15-64 годишните преди 10 години до 68,5 на сто в края на 2021 г. 
Въпреки това в България все още има близо 1 милион пълнолетни в трудоспособна възраст, които не работят. Ще са 
необходими по-нататъшни усилия за подпомагане на тези хора да намерят работа, особено в контекста на застаряването 
на населението и непрекъснатия недостиг на работна ръка, сочат данните на Агенцията по заетостта. 
В този контекст в момента на официално онлайн събитие се представя финален доклад за активиране на неактивното 
население в България и постигнатите резултати по партньорски проект на Агенция по заетостта, изпълняван съвместно с 
Европейската комисия (ЕК) и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).  
Докладът е изготвен като част от проект „Реформиране на съществуващите и разработване на нови мерки за активиране 
на неактивни лица и тяхното включване в пазара на труда в България“, който е съфинансиран от Европейския съюз и се 
изпълнява в сътрудничество с Европейската комисия чрез Програмата за подкрепа на структурните реформи 
(REFORM/IM2020/004). 
Той предоставя подробен анализ на неактивното и безработно население на България и идентифицира групи хора, които 
биха се възползвали от мерките и услугите, предоставяни от Агенцията по заетостта. В допълнение, докладът оценява 
политиките на България на пазара на труда, за да достигне до неактивните хора и да им помогне да се интегрират в 
пазара на труда и предлага препоръки за подобрение, предава БТА. 
„Целта на проекта е максимално достигане до неактивните и разработване на нови мерки и услуги, търсене на 
иновативни решения за активна трудова заетост и професионално бъдеще. Въпреки че България исторически е с най-
ниското ниво на безработица, регистрираме и значителен недостиг на работна ръка. В този контекст активирането на 
неактивните е важно, а  модернизацията на услугите ще повиши процентите на заетост сред всички групи от 
населението“, заяви изпълнителният директор на Агенция по заетостта Смилен Вълов.  
„Изправени сме пред трудни времена, ЕК осъжда силно руското нападение в Украйна. Една от най-важната ни задачи в 
този контекст е подкрепата на пазара на труда“, каза Марио Нава, генерален директор на главна дирекция „Подкрепа на 
структурната реформа“ в Европейската комисия. 
„Ако се гледа цялостно на пазара на труда в България, от 2014 насам безработицата намалява, особено по отношение на 
по-възрастното население нивата са сравнително ниски за европейските нива. Истинските две сериозни 
предизвикателства са участието на младите и младежката безработица, както и участието на пазара на труда на 
етническите малцинства“, посочи той.   
Нава допълни, че в България 50% от младите хора, които нито работят, нито учат, както и 20% от ромското население, не 
са обхванати от Агенцията по заетостта, а това са сериозни проценти, предвид посрещането на бежанци и интеграцията 
им на пазара на труда и в образователната система. По думите му, идеята на ЕС е да се свалят проектите от ниво ЕС на 
национално ниво и да се направят по-оперативни, така че да работят на място. Целта е да се оказва ефективна подкрепа 
за повишаване на заетостта.  
 
√ ЕК удължава за четвърти път срока за оценка на българския план за възстановяване 
Европейската комисия удължава с още един месец срока за оценка на българския план за икономическо 
възстановяване. Крайният срок е до 15 април.  
Срокът изтичаше вчера, след три поредни отлагания, а сега оценката е отложена за четвърти път.  
"Продължаваме конструктивните преговори с българските власти, близо сме до приключването на оценката", посочи 
говорител на комисията на пресконференция в отговор на въпрос, предава БТА. Той поясни, че решението за нова 
отсрочка се взима със споделеното разбиране, че е в общ интерес оценката да приключи възможно най-бързо и преди 
изтичането на удължения срок.  
Говорителят заяви, че ЕК ще направи всичко по силите си да изготви оценката колкото може по-бързо.  
Припомняме, че вицепремиерът Асен Василев обясни пред депутатите на парламентарния контрол в петък, че на 15 март 
се очаква техническото одобрение на Националния план за възстановяване и устойчивост, с което по думите му, може да 
започне възлагането на проекти по него още преди официалното му подписване.  
Новият План за възстановяване не предвижда да се затварят 1600 мегавата от Маришкия басейн, но остава целта за 
намаляване на въглеродните емисии с 40%, каза вицепремиерът. Той посочи, че в Плана са заложени капацитет от 
батерийни мощности, търсене на геотермална енергия, както и закупуването на влакове.  
България е една от малкото държави, които все още нямат одобрени планове. Парите от Брюксел трябва да бъдат 
разходвани до юни 2026 г., а страната ни може да разчита на 12 милиарда и 300 милиона лева, които постъпват 
поетапно. 
 
√ ЕС одобри новите санкции срещу Русия 
ЕС одобри новите санкции срещу Русия заради войната в Украйна, като се очаква мерките да окажат допълнителен 
натиск над Кремъл и да ограничат възможностите за финансиране на военните действия, съобщи Европейската комисия, 
цитирана от БТА. 
Въвежда се пълна забрана на всякакъв обмен с притежавани от руската държава дружества в областта на отбраната. ЕС 
въвежда забрана за вноса на изделия от стомана, като се очаква това да доведе до загуби за руската страна за 3,3 
милиарда евро. 
Ограничават се бъдещи инвестиции в руската енергетика, като се предвиждат малки изключения в областта на ядрената 
енергия за граждански цели, включително за преноса между ЕС и Русия на някои енергийни стоки. 
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ЕС налага забрана за износа на луксозни стоки като автомобили и бижута.  
Списъкът на санкционираните руски граждани и организации е разширен, като са включени имената на още олигарси, 
свързани с Кремъл, както и дружества от военната и отбранителната промишленост. Списъците включват също замесени 
в дезинформационните кампании на Русия. 
Забранява се изготвянето на оценки за Русия и руски дружества от страна на рейтингови агенции, както и доставката на 
рейтингови услуги за руски поръчители с очакване това дългосрочно да доведе до допълнително изтласкване от 
европейските финансови пазари. 
ЕС, съгласувано със страните от Световната търговска организация, отменя статута на Русия на най-привилегирована 
нация в областта на търговията на европейския пазар. Отбелязва се, че решенията засягат защитата на основни 
европейски интереси в областта на сигурността. 
 
√ Руската централна банка спира да купува злато, за да има за населението 
Руската централна банка обяви, че от вчера спира да купува злато от банките, за да могат те да отговорят на търсенето от 
населението, предаде Франс прес, позовавайки се на комюнике на банката. 
"В момента търсенето от населението за закупуване на физически златни кюлчета е нараснало, най-вече заради 
премахването на ДДС за тези трансакции", посочва институцията, цитирана от БТА. Руската централна банка започна 
отново да купува злато на вътрешния пазар за благородни метали на 28 февруари 2022 г., близо две години, след като 
беше прекратила тези операции. Това стана след нахлуването на руските войски в Украйна.  
После влезе в сила отмяната на ДДС за закупуването на злато от частни лица, докато междувременно рублата се срина 
заради западните санкции. Мярката цели да се избегне купуването на чуждестранна валута от населението, което, когато 
е масово, отслабва още повече националната валута. 
Въведени бяха големи ограничения за купуването, тегленето и изнасянето от страната на чуждестранни валути. Рублата 
изгуби 40 процента от стойността си от началото на военната интервенция. Част от валутните резерви на Руската 
централна банка в чужбина бяха замразени от Запада, ограничавайки възможностите й за действие. 
 
√ Еврото се търгува за 1,0978 долара 
Курсът на еврото днес задържа цената си от малко под 1,10 долара, съобщиха германски финансови издания. 
В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин единната европейска валута се котираше за 1,0978 долара. 
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,0991 долара. 
 
√ Спад на борсите в Европа на фона на нарастващия брой на заразени с COVID-19 в Китай 
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа се понижиха в ранната търговия във вторник, след като 
секторите, зависими от цените на суровините, поведоха загубите на фона на нарастващия брой на заразените с 
коронавирус в Китай и очакваното повишение на лихвите в САЩ, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 5,01 пункта, или 1,16%, до 436,18 пункта, изтривайки повечето от 
печалбите, натрупани през последните две сесии на фона на надеждите за напредък в преговорите между Русия и 
Украйна. 
Немският показател DAX се понижи със 182,63 пункта, или 1,31% до 13 746,48 пункта. Водещият индекс на Лондонската 
борса FTSE 100 регистрира спад от 61,72 пункта, или 0,86%, до 7 131,75 пункта. Френският измерител CAC 40 изтри 57,01 
пункта от стойността си, или 0,89%, завършвайки сесията при ниво от 6 312,93 пункта. 
Индексът SXPP на минно-добивните и на индустриалните компании се понижи с 3,33%, а индексът SXEP на петролните и 
газови компании отчете спад от 2,19%, след като цените на петрола се понижиха с около 5%, а индустриалните метали 
поевтиняха на фона на опасенията за търсенето в Китай заради ръста на инфекциите с COVID-19. 
„Секторите, които са силно зависими от Китай, като тези на основните материали, минно-добивната индустрия, 
жилищното строителство и луксозните акции, се движат надолу заради ограничителните мерки в някои части на Китай“, 
коментира Ник Нелсън от UBS. 
Акциите на френския гигант в сектора на луксозните стоки LVMH поевтиняха с 2,51%, тъй като компанията генерира 
голяма част от приходите си в Китай. 
Акциите на нидерландския технологичен инвеститор Prosus, който притежава значителен дял в китайския гигант Tencent, 
поевтиняха с 9,93% до рекордно ниско ниво на фона на продължаващата слабост на китайските технологични акции. 
Очаква се Федералният резерв да започне цикъл на повишаване на лихвите в сряда с повишение от 25 базисни пункта, 
като участниците на пазара повишават залозите за това докъде могат да стигнат лихвените проценти в САЩ на фона на 
нарастваща инфлация. Очаква се Английската централна банка също да вдигне лихвените проценти в четвъртък. 
Цената на акциите на втория по големина търговец на модни стоки на дребно в света H&M се понижи с 0,91%, след като 
компанията ръст на тримесечните продажби, който беше в съответствие с очакванията. 
Акциите на производителя на тютюневи и никотинови продукти Swedish Match поевтиняха с 6,68%, след като той заяви, 
че е решил да спре плановете си за отделяне на бизнеса си с пури в САЩ. 
Загуби на Уолстрийт 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса започнаха седмицата предимно с понижения, след като в 
понеделник цените на петрола отново се понижиха, докато инвеститорите следяха развитието на войната в Украйна, 
предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones остана почти без промяна, записвайки минимален ръст от 1,05 пункта, след като по-
рано през деня бе напреднал с 450 пункта. Широкообхватният показател Standard & Poor’s 500 се понижи с 31,2 пункта, 



22 

 

или 0,74%, до 4 173,11 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq изтри 262,59 пункта от стойността 
си, или 2,04%,, завършвайки търговията при ниво от 12 581,22 пункта. Така двата бенчмарка записаха седми спад през 
последните осем сесии. 
„Настроенията на инвеститорите са толкова лоши, колкото могат да бъдат. Хората не са склонни да продават, защото се 
надяват, че ще има възстановяване на акциите“, коментира Том Мартин, старши портфолио мениджър в Globalt 
Investments. 
Уолстрийт следеше конфликта между Русия и Украйна, докато двете страни подновиха преговорите. Украински служител 
каза, че целите на страната са да осигури прекратяване на огъня и незабавно изтегляне на руските войски, заедно с други 
гаранции за сигурност. 
Междувременно акциите на Apple поевтиняха с 2,66%, регистрирайки един от най-големите спадове в рамките Dow. Това 
доведе до понижение на цените на повечето технологични акции, за което допринесе и нарастващия брой на заразените 
с COVID-19 в Китай. Той предизвика опасения, че ограничителните мерки в няколко града в страната могат да влошат 
проблемите с веригата на доставки. Акциите на Intel и SalesForce поевтиняха съответно с 3,12% и 2,45%.   
Цената на книжата на Qualcomm, който бе сред най-големите губещи в S&P 500, се понижи със 7,25%. Като цяло секторът 
на производителите на чипове беше на червено. Акциите на Marvell поевтиняха с 4,5%, а тези на Nvidia – с 3,48%. 
Акциите на енергийните компании също поевтиняха на фона на спада на цените на петрола. Цените на книжата на Devon 
Energy и Coterra Energy се понижиха с 10,15% и 9,72% 
Вниманието на инвеститорите е насочено към двудневното заседание на Федералния резерв на САЩ, което ще започне 
днес. Очакванията са централната банка на САЩ да вдигне лихвените проценти с 25 базисни пункта. Инвеститорите чакат 
и новите прогнози на Фед за инфлацията и ръста на икономиката на фона на ескалацията на геополитическо напрежение. 
Акциите на American Express и Visa бяха най-добре представящите се в Dow, отчитайки ръст от съответно 2,92% и 1,84%. 
Понижения в Азия 
Водещите борсови индекси в Азиатско-тихоокеанския регион регистрирах предимно понижения във вторник, въпреки 
по-добрите от очакваното икономически данни от Китай. 
Хонконгският показател Hang Seng, който се срина със 1 116,58 пункта, или 5,72%, до 18 415,08 пункта. Досотигайки най-
ниското си ниво от февруари 2016 г. насам. Акциите на компаниите с вторично листване в Хонконг – Alibaba, JD.com и 
NetEase поевтиняха съответно с 11,93%, 10,06% и 7,68% 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Compositе се понижи със 159,57 пункта, или 4,95%, до 3 063,97 пункта, 
докато по-малкият индекс Shenzhen Composite записа спад от 96,09 пункта, или 4,56%, до 2 013,37 пункта. 
Тези резултати дойдоха въпреки данните, че промишленото производство в Китай е нараснало със 7,5% на годишна 
основа през първите два месеца на годината при очакван ръст от 3,9%. 
Продажбите на дребно през януари и февруари са нараснали с 6,7% спрямо същия период на миналата година, той като 
търсенето се е засилило по време на Лунната Нова година. Анализаторите очакваха растеж от 3,0%. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 отчете ръст от 38,63 пункта, или 0,15%, до 25 346,48 пункта. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi се понижи с 24,12 пункта, или 0,91%, до 2 621,53 пункта. 
В Австралия индексът ASX 200 отчете спад от 52 пункта, или 0,73%, до 7 097,4 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха предимно понижения в ранната търговия. Основният 
индекс SOFIX отчете спад от 1,70 пункта, или 0,29%, до 588,03 пункта. BGBX40 се понижи с 0,32 пункта, или 0,23%, до 
137,41 пункта. BGTR30 изтри 4,15 пункта от стойността си, или 0,60%, достигайки ниво от 686,42 пункта. BGREIT напредна с 
1,94 пункта, или 1,15%, до 171,12 пункта. 
 
√ МВФ прогнозира тежък срив на украинската икономика при продължителен конфликт 
Опустошената от войната икономика на Украйна може да се свие с до 35% тази година, ако инвазията на Русия се 
превърне в продължителен конфликт, предупреди Международният валутен фонд, цитиран от британският „Гардиън“. 
В първоначалната си оценка МВФ посочва, че загубата на човешки животи, щетите върху критична инфраструктура, 
прекъсването на търговията и бежанската вълна ще доведат до спадна брутния вътрешен продукт на Украйна с поне 10% 
през тази година. 
От организацията обаче подчертаха, че загубите, наблюдавани в други страни, засегнати от войни през последните 
години, като например Ирак и Сирия, предполагат, че икономическия срив може да бъде много по-голям. 
От МВФ също така заявиха, че войната, която вече доведе до рязко покачване на цените на енергията, ще нанесе 
„опустошителни“ щети на световната икономика. 
Миналата седмица МВФ одобри пакет от спешна финансова подкрепа за Украйна в размер на 1,4 милиарда долара. 
„Макар че геополитическото напрежение с Русия вече ограничи достъпа на Украйна до пазарите, ескалацията с 
инвазията и военните действия, започнали на 24 февруари, драстично промениха перспективите пред Украйна“, се 
посочва в доклад на МВФ. 
„Очакват се дълбока рецесия и големи разходи за реконструкция на фона на хуманитарна криза. С продължаващата 
война ситуацията остава изключително променлива и всяка прогноза на този етап е обект на огромна несигурност“, 
добавят от организацията. 
В доклада се отбелязва, че Украйна е изправена пред „мащабен” хуманитарен шок, с индикации за бързо нарастващи 
загуби на човешки животи и значително разрушение на инфраструктурата в цялата страна. 
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МВФ призна, че има „огромна несигурност“ относно икономическите последици от войната, но заяви, че вместо да 
прогнозира 3,5% растеж тази година, сега очаква дълбока рецесия. Прогнозата за спад от 10% на БВП се основава на 
сценарии с бързото прекратяване на битките и сериозна финансовата помощ от различни организации. 
„Интензивността на продължаващия конфликт обаче причинява широкомащабно разрушаване на производствения 
капацитет на Украйна и бързо влошава перспективите. Нарастващата загубата на физически капитал и масовата миграция 
биха довели до значително по-изразено свиване на производството, срив на търговските потоци, допълнително намален 
капацитет за събиране на данъци и по-голямо влошаване на фискалните и външни позиции“, посочват от МВФ“ 
„Данните за свиването на реалния БВП по време на война (Ирак, Ливан, Сирия, Йемен) предполагат, че годишното 
свиване на производството в крайна сметка може да бъде много по-високо, в диапазона от 25-35%“, добавят от 
организацията. 
Предишният конфликт между Украйна и Русия, при който Москва анексира Крим, доведе до свиване на украинската 
икономика с 6,6% през 2014 г. и с още 10% през 2015 г. 
МВФ прогнозира, че Русия също ще претърпи дълбока рецесия, като организацията ще представи прогнозата си за спада 
на руския БВП в общата прогноза за световната икономика, която ще излезе следващия месец. 
 
√ Китай иска да избегне американските санкции заради руската инвазия в Украйна 
Пекин иска да избегне влиянието на санкциите на САЩ заради войната в Украйна. Това заяви външният министър на 
Китай Ван И по време на телефонен разговор с испанския си колега Хосе Мануел Албарес, предаде Си Ен Би Си. 
„Китай не е страна в кризата, нито иска санкциите да засягат Китай. Китай има правото да защити своите законни права и 
интерес“, каза Ван 
Неговите коментари се разглеждат като най-ясното изявление от страна на Пекин относно безпрецедентните 
международни санкции, наложени срещу корпоративната и финансова система на Русия. Мерките дойдоха в отговор на 
военната атака на Кремъл срещу Украйна, която започна на 24 февруари. 
Белият дом предупреди Китай да не предоставя на Русия „икономически спасителен пояс“, докато Москва засилва 
атаката си срещу Украйна. САЩ се опасяват, че Китай, който е ключов стратегически съюзник на Москва, може да опита 
да смекчи въздействието на мерките, предназначени да унищожат руската икономика, ако войната продължи. 
Сред участниците на пазара има опасения, че китайските компании скоро могат да бъдат засегнати от финансови 
санкции, след като се появи информация, че Москва е поискала военна и икономическа помощ от Пекин 
Китай отрече тази информация, докато Русия заяви, че не е искала военна помощ от Пекин. 
Китай отказва да нарече руската атака „инвазия“ и казва, че ще нормална търговия с двете страни. Пекин също така не се 
присъедини към санкциите на САЩ, ЕС и други страни срещу Русия. 
Китай обаче заяви, че е „дълбоко“ загрижен за кризата в Украйна. 
„Интензивни“ разговори 
Официални представители на САЩ и Китай се срещнаха в понеделник, за да обсъдят редица двустранни въпроси, 
включително войната на Русия с Украйна. Разговорите, които се проведоха в Рим, Италия, продължиха 7 часа и бяха 
описани като „интензивни“ от висш служител на администрацията. 
САЩ предупредиха за последствия за всяка страна, която предоставя подкрепа на Русия на фона на войната на Кремъл с 
Украйна. 
„Ние наблюдаваме много внимателно до каква степен Китайската народна република или която и да е страна в света 
предоставя материална, икономическа, финансова и реторична подкрепа за тази война, която президентът Путин води 
правителството на Украйна, срещу държавата Украйна и срещу народа на Украйна“, каза говорителят на Държавния 
департамент Нед Прайс на брифинг в понеделник. 
Руският финансов министър Антон Силуанов каза в неделя, че Кремъл разчита на Китай да му помогне да устои на 
последиците от глобалните икономически мерки, наложени срещу Москва, предаде Ройтерс. 
В разговор с испанския си колега Албарес, китайският външен министър Ван И потвърди дългогодишната позиция на 
Пекин да се противопоставя на едностранните санкции извън Организацията на обединените нации. 
„Китай винаги се противопоставя на използването на санкции за решаване на проблеми и още повече се противопоставя 
на едностранните санкции, които нямат основания в международното право, които ще подкопаят международните 
правила и ще навредят на препитанието на хората във всички страни“, каза Ван. 
 
√ Дигиталният юан може да оспори доминацията на долара в международната търговия в рамките на десетилетие 
Зараждащият се цифров юан на Китай ще оспори доминацията на долара в международните сетълменти в рамктие на 
десетиелтие. Това прогнозира финтех експертът Ричард Турин, който е автор на „Cashless: China’s Digital Currency 
Revolution“. 
„Не забравяйте, че Китай е най-големият търговски партньор на много страни по света. Дигиталният юан бавно ще 
замени долара при купуването на неща от Китай“, каза Турин пред си Ен Би Си. 
„След около 5 до 10 години цифровият юан може да изиграе значителна роля за намаляването на употребата на долара 
при международната търговия“, каза Турин, който е бивш банкер и финтех експерт. 
Стремежът към алтернативни платежни системи идва от желанието на държавите да намалят сегашната си зависимост от 
долара, която в повечето случаи е 100-процентова. 
„Това, на което ще станем свидетели в бъдеще е стъпка назад – мярка за управление на риска, при която бавно да се 
намали зависимостта от долара от 100% на 80-85%“, каза той. 
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Китай засилва усилията си за въвеждане на своята дигитална валута на централна банка (CBDC), като в момента страната 
има огромна преднина в таз сфера пред световните си конкуренти. 
Народната банка на Китай работи върху цифровия вариант на своята суверенна валута от 2014 г. В щатите Федералният 
резерв на САЩ все още не е дал становище дали смята да емитира цифров долар, а президентът Джо Байдън наскоро 
призова правителството даде приоритет на изследването и разработване на потенциална цифрова версия на долара. 
Торин каза, че втората по големина икономика в света в момента е „с десетилетие напред във всички финансови 
технологии“. Той добави, че на САЩ ще са необходими „поне още пет години“, само за да приключат се етапа на 
планирането и изпитанията за потенциалния дигитален долар. 
Коментарите му идват в момент, когато Китай внимателно наблюдава укрепването на отношенията на САЩ с техните 
съюзници след началото на руската инвазия в Украйна. Пекин обвинява САЩ за ескалацията на напрежението и отказва 
да използва думата „инвазия“ за случващото се в Украйна. 
Пекин обаче е малко вероятно да използва цифровия юан, за да помогне на Москва в заобикалянето на санкции, 
наложени от западните страни. 
„Дигиталният юан все още е в тестови период. Той нито е пуснат на вътрешния пазар, нито е тестван на международна 
основа“, обясни Турин. 
На техническо ниво това означава, че би било „изключително трудно“ за Китай да използва своя CBDC, за да помогне на 
Русия. 
„Китай в крайна сметка иска дигиталният юан да бъде широко възприет, като превръщането му в средство за избягване 
на санкции сега, когато още е „бебе“, няма да помогне за тази цел“, каза Турин. 
 
√ Цените на петрола тръгнаха нагоре 
Цените на петрола се повишиха с над 2% в ранната търговия в сряда, докато инвазията на Русия в Украйна продължава да 
подклажда волатилната търговия, пише Ройтерс. 
Към 8:55 часа българско време сортът Брент поскъпна с 2,71 долара, или 2,71%, до 102,6 долара за барел, докато цената 
на американския лек суров петрол WTI се повиши с 1,98 долара, или 2,05%, до 98,42 долара за барел. 
Украинският президент Владимир Зеленски заяви във видеообръщение, публикувано рано днес, че позициите на 
Украйна и Русия по време на мирните преговори вече звучат по-реалистично, но е необходимо повече време за 
разрешаване на конфликта. 
„Търговците очакват още знаци от преговорите за прекратяване на огъня след двудневна разпродажба на петролните 
пазари, но цените на суровия петрол може да продължат да бъдат под натиск, тъй като високата инфлация в крайна 
сметка ще забави икономическия растеж и ще отслаби търсенето“, каза Тина Тенг, анализатор в CMC Markets. 
Силният щатски долар е ключов елемент, оказващ натиск върху цените на петрола, като инвеститорите очакват тази 
седмица Федералният резерв на САЩ да затегне паричната си политика, за да ограничи ръста на инфлацията. 
Според анализаторите Фед ще повиши основния си лихвен процент с 25 базисни пункта в края на двудневното си 
заседание, което приключва днес, за да адресира високата инфлация. Повишаването на лихвите би подкрепило щатския 
долар и съответно до спад на търсенето на петрол .По-силният долар прави вносът на петрол по-скъп за страните, 
използващи други валути на вътрешния си пазар, което води до спад на търсенето. 
Във вторник цените на петрола паднаха под 100 долара за барел за първи път от края на февруари. Търговските сесии са 
белязани от огромна волатилност от началото на инвазията на Русия в Украйна на 24 февруари, като на 7 март те 
достигнаха 14-годиишен връх. Оттогава насам Брентът поевтиня с около 40 долара за барел, а WTI -  с около 34 долара 
Цените също бяха подложени на натиск тази седмица и заради опасенията за забавяне на търсенето в Китай, тъй като 
вторият по големина потребител на петрол наложи строги мерки за ограничаване на разпространението на варианта 
Омикрон на коронавируса в няколко градове в страната. Броят на новозаразените в страната обаче намаля наполовина 
на 15 март в сравнение с предходния ден, съобщи днес националната здравна комисия на Китай. 
Блокадите в тези части на Китай могат да бъдат отменени, ако случаите на Омикрон останат леки, каза Стивън Инес, 
управляващ партньор в SPI Asset Management. 
„Рисковете от Covid изчезват бързо, особено когато голяма част от населението е ваксинирано“, добави той. 
Междувременно предварителните данни на Американския петролен институт показват, че запасите от суров петрол в 
САЩ са се увеличили с 3,8 милиона барела за седмицата, приключила на 11 март, докато запасите от бензин са намалели 
с 3,8 милиона барела. Запасите от дестилати са се повишили с 888 000 барела. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок 

- 21 дни от началото на войната в Украйна - разказите за ужаса и разрухата 
- Как ще се лекуват у нас бягащите от войната в Украйна? Гост - председателят на Комисията по здравеопазване в 

парламента Антон Тонев 
- Война или мир - какво очаква светът след поредния кръг от преговори между Украйна и Русия? Гост: Анализ на 

Любомир Кючуков и Димитир Гърдев 
- В условия на инфлация - ще има ли нов скок на цените на хранителните продукти? 
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√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - В паниката за горива за часове продадени 24 млн. литра - 2 пъти повече от обичайното 
в. Труд - НАТО праща войски и оборудване в България 
в. Телеграф - Смятат ни успеха от дипломата без матурите 
в. Монитор - 900 000 у нас нито се трудят, нито учат 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Политологът от "Тренд" Димитър Ганев: България не е русофилска страна - харесващите Германия са повече 
в. 24 часа - Системата за бежанците тръгна в Русе, всички украинчета на проверка за детски паралич 
в. Труд - ГЕРБ: Петков свършва като през 1997 г. 
в. Труд - Лов на педофили след граждански арести 
в. Телеграф - Шефът на Пентагона на спешна визита в София 
в. Телеграф - Броим три стотака за агне за Великден 
в. Монитор - Газовата криза - стратегията на Путин, а България в окото на бурята 
в. Монитор - Годишната инфлация удари 10 на сто 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Проф. Асена Сербезова министър на здравеопазването: Излизаме от петата вълна на COVID-19 без локдаун и 
без зелен сертификат - това е успех 
в. Труд - Калоян Стайков, енергиен експерт, пред "Труд": Можем да спрем износа на ток само при влошена ситуация с 
войната 
в. Телеграф - Илин Димитров, председател на Комисията по туризъм в парламента: Помощта за бежанците не ощетява 
никого 
в. Монитор - Проф. Д-р Миглена Темел кова, ректор на Висшето училище по телекомуникации и пощи: Сливането на 
вузове не бива да е на териториален принцип 
Водещи анализи  
в. 24 часа - Повече уроци? За добавена стойност търсете и учителите, които вдъхновяват 
в. Труд - Как може да приключи войната в Украйна? 
в. Телеграф - Агнешкото за великден - мираж за българина 
в. Монитор - От изгубено поколение до новата пандемия 
 

Всички досегашни броеве на "ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ" от началото на 2022 г. до днес може да намерите 
на адрес: http://bica-bg.org/?p=5966 В секция МЕДИИ/ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ на уебсайта ни е запазен и 
пълен архив на изданията от 2011 г. до 2021 г. 
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